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I. INTRODUCERE
1.Legisla ie de baz
În conformitate cu prevederile Constitu iei României, a Legii nr.340/2004 privind prefectul şi institu ia
prefectului, cu modific rile şi complet rile ulterioare, a H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale
Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi institu ia prefectului şi a Legii nr. 188/1999 privind Statutul
func ionarilor publici, cu modific rile şi complet rile ulterioare, administra ia public

în unit ile

administrativ-teritoriale se întemeiaz pe principiile descentraliz rii, autonomiei locale şi deconcentr rii
serviciilor publice.
Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local şi conduce serviciile publice deconcentrate ale
ministerelor şi ale celorlalte organe ale administra iei publice centrale din unit ile administrativ-teritoriale.
Prefectul este garantul respect rii legii şi a ordinii publice la nivel local.
Legisla ia principal în baza c reia ac ioneaz Prefectul i Institu ia Prefectului este:
 Constitu ia României (publicat în Monitorul Oficial, Partea I-a, nr. 767/ 31 octombrie 2003)


Legea nr. 340 din 12 iulie 2004, privind prefectul i Institu ia Prefectului, republicat în
Monitorul Oficial, partea I-a Monitorul Oficial nr. 225 din 24 martie 2008



Hot rârea nr. 460 din 5 aprilie 2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/ 2004,
privind prefectul i institu ia prefectului



Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 administra iei publice locale, republicat în Monitorul
Oficial, Partea I-a, nr. 123 din 20 februarie 2007

 Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ
2. Structur organizatoric



Prefect
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Subprefect



Cancelaria prefectului - 1 director cancelarie, 1 consilier, 1 consultant, 1 secretar cancelarie



Corpul de control al prefectului – 1 consilier, 1 expert



Audit intern – 1 auditor



Manager public – 1 manager public



Structura de securitate – 1 consilier



Serviciul Coordonare Institu ional – 1 ef serviciu, 7 consilieri, 1 expert



Serviciul Juridic - 1 ef serviciu, 8 consilieri juridici, 1 inspector 4 consilieri



Compartimentul achizi ii publice i resurse umane – 2 consilieri



Compartimentul financiar – contabilitate - 2 consilieri, 1 casier



Compartimentul administrativ – 1 referent, 1 ofer, 1 îngrijitor



Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple – 18 ofi eri i
agen i de poli ie



Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor – 18
ofi eri i agen i de poli ie 6 personal contractual.

II. OBIECTIVE STRATEGICE
Obiectivele strategice ale institu iei sunt cele prev zute în Planul de activit i al Institu iei Prefectului –
jude ul Bihor în realizarea obiectivelor opera ionale 2015-2020:
 Creşterea gradului de asigurare a legalit ii în jude ul Bihor
 Înt rirea climatului de pace social şi a comunic rii la nivel institu ional şi social
 Dezvoltarea managementului institu ional
Planul mai-sus men ionat prevede obiective opera ionale aferente fiec rui obiectiv strategic, activit i
relevante în atingerea obiectivelor, indicatori, responsabili i termene de îndeplinire i monitorizare.
III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITU IONALE
1.Eficientizare structural
Institu ia Prefectului – jude ul Bihor este organizat în conformitate cu prevederile legale, HG
460/2006, organigrama fiind astfel structurat încât s asigure cea mai bun

i rapid luarea a deciziei, pentru

realizarea atribu iilor legale ale institu iei. Circuitul documentelor este descris si aprobat printr-un Regulament
de circuit al documentelor (Ordinul Prefectului nr. 407/17.11.2017) care asigur un circuit de transmitere a
informa iei, circuit care ar putea fi îmbun t it prin eliminarea unor verigi unde se dubleaz informa ia
procesat

i/sau prin implementarea unui program de circuit electronic al documentelor (s-a solicitat

ordonatorului principal de credite alocarea bugetar aferent ).
Deciziile se iau ierarhic, în urma consult rii cu persoanele responsabile. Sarcinile sunt trasate în
cadrul edin elor operative s pt mânale i prin repartizarea documentelor care se preiau prin registratura
institu iei.
La nivelul institu iei func ioneaz

i Structura de control managerial intern, constituit în baza

Ordinului SGG 400/2015.
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2. Gestionarea resurselor umane
Resursele umane aflate la dispozi ia institu iei sunt cele aprobate ca num r în fiecare an de
ordonatorul principal de credite, prin ordin al ministrului afacerilor interne, num r aprobat care ar trebui,
teoretic s se încadreze în bugetul alocat la început de an. Din p cate, bugetul alocat nu acoper întotdeauna
plata cheltuielilor salariale pentru întreg anul, realizându-se ulterior rectific ri bugetare pozitive

i

supliment ri ale bugetului alocat ini ial. Inconvenientele generate de aceast practic sunt de natur a „for a”
promov rile legal îndrept ite ale angaja ilor care îndeplinesc condi iile de promovare din lipsa bugetului
aferent, sau chiar imposibilitatea ocup rii posturilor vacante.
Dup perioada func ion rii la limita minim din punct de vedere al resursei umane raportat la volumul
de activitate în perioada 2010-2014, ca urmare a reorganiz rilor i a diminu rii cheltuielilor aferente
salariilor, în anul 2016 institu ia a reu it ob inerea supliment rii de c tre ordonatorul principal de credite,
Ministrul Afacerilor Interne, a statului de func ii cu patru posturi din cele opt solicitate i ocuparea – în cursul
anilor 2016 i 2017 - a trei dintre ele. O provocare major a fost asigurarea continuit ii activit ii institu iei
dup plecarea prin demisie a responsabilului cu achizi iile publice i a contabilei prin pensionare, probleme
rezolvate prin transferarea unor angaja i.
Institu ia Prefectului - jude ul Bihor avea – la 31.12.2017- 84 de angaja i, dintre care 42 la prefectur
i 42 la cele dou servicii publice comunitare, respectiv 18 la pa apoarte i 24 la permise-înmatricul ri. Din
cei 84 de angaja i, 2 ocup temporar func iile publice de înal i func ionari publici (prefect i subprefect), 3
ocup func ii de conducere, iar restul sunt func ionari publici, func ionari publici cu statut special si personal
contractual.
În decursul anului 2017 s-au desf şurat urm toarele activit i principale:
 întocmirea a 91 de proiecte de ordine ale prefectului şi a documenta iilor necesare referitoare la:


încetarea suspend rii unor rapoarte de serviciu / de munc ;



încetarea / suspendarea raporturilor de serviciu / de munc ale unor salaria i;



reîncadr ri / stabiliri salarii;



transferuri în interes de serviciu;



numiri / încet ri raporturi de serviciu / munc ;



constituirea comisiilor de concurs şi de solu ionare a contesta iilor pentru
concursurile organizate în vederea promov rii/recrut rii;

 organizarea concursului de recrutare pentru trei func ii publice;
 actualizarea şi completarea dosarelor profesionale şi de personal;
 întocmirea actelor adi ionale cu modific rile intervenite pentru personalul contractual;
 actualizarea datelor de eviden

resurse umane – E-Revisal (pt. contractuali) şi în baza de date

A.N.F.P. (pt. func ionari publici);
 întocmirea statului de func ii şi transmiterea spre aprobare;
 întocmirea lunar a statelor de personal pentru aparatul propriu şi pentru cele dou servicii publice
comunitare;
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 stabilirea vechimii în munc a persoanelor nou încadrate şi urm rirea schimb rii sporului de
vechime la to i salaria ii;
 înregistrarea a 1153 de cereri pentru acordarea zilelor de concedii de odihn şi recuper ri, eliberare
de adeverin e pentru salaria i în vederea ob inerii de credite, pentru participarea ca reprezentan i
ANFP în comisiile de concurs sau alte nevoi personale;
 întocmirea şi actualizarea eviden ei concediilor de odihn şi a concediilor medicale;
 înregistrarea Declara iilor de avere şi de interese şi comunicarea acestora Agen iei Na ionale de
Integritate.
 Întocmirea Planului de perfec ionare şi a Planului de ocupare.
3.

Utilizarea resurselor financiare

În conformitate cu prevederile art. 6 din legea nr. 340/2004 privind Institu ia Prefectului, activitatea
institu iei este finan at de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne.
Compartimentul Financiar - Contabilitate este format din 3 persoane – un consilier principal, un consilier
asistent si un referent (casier); Compartimentul Achizi ii Publice i Resurse Umane este format din 2
persoane – un consilier superior responsabil de achizi ii publice

i un responsabil resurse umane;

Compartimentul Administrativ este format din 3 persoane – un ofer, un administrator i un post personal
cur enie.
Institu ia Prefectului jude ului Bihor şi-a organizat activitatea financiar-contabil în conformitate cu O.M.F.P.
nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilit ii
institu iilor publice, a Legii contabilit ii nr. 82/1991, republicat , a Regulamentului de aplicare, precum şi
Legea nr. 500/2002 privind finan ele publice, iar înregistr rile în contabilitate s-au efectuat, în baza
principiilor contabile legale, exclusiv pe baza documentelor primare legal şi complet întocmite.
Institu ia Prefectului – jude ul Bihor gestioneaz trei bugete: cap. 51.01 – Autorit i publice şi ac iuni externe,
cap. 61.50 – Ordine public şi siguran na ional şi cap. 68.01-Asigur ri i asisten social .
În anul 2017, Ministerul Afacerilor Interne, ordonatorul principal de credite, a alocat sume Institu iei
Prefectului Jude ului Bihor astfel:

mii lei -

Fig. 1 Analiza comparativ buget pe anii 2013-2017 capitol 51.01 (prefectura)
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- mii lei Fig.2 Analiza comparativ buget pe anii 2013-2017 capitol 61.50 (siguran na ional )
De observat cre terea cheltuielilor salariale cu cca 23% la cap 51.01 i sc derea cu cca 0,5% la cap.
61.50, datorate, la cap. 51.01 ocup rii unor posturi vacante i unor cre teri salariale legale, iar la cap. 61.50 o
constant a cheltuielilor cauzat de plec rile din sistem prin pensionare (out-put) i cre terile salariale (input).
La cheltuieli materiale s-a înregistrat o sc dere de cca. 7% a sumelor alocate pentru cap. 51.01. i o
cre tere de 7% a sumelor alocate la cap. 61.50, procente care îns nu se anuleaz reciproc, fiind vorba de baze
diferite. Sc derea de la cap. 51.01 vine i pe fondul imposibilit ii acoperirii unor nevoi de func ionare din
alte bugete (ex. buget electoral - anul 2016 fiind an cu alegeri). Cu atât mai mult este corec ia negativ
important , cu cât bugetul alocat pentru anul 2018 va trebui s fie mai mic cu 10% fa de cheltuielile anului
2017 (vezi OUG 90/2017); astfel, bugetul pentru anul 2018 va fi unul auster.
Cheltuielile efectuate în cursul perioadei curente s-au realizat cu respectarea prevederilor legale şi
încadrarea în creditele aprobate şi repartizate. Astfel au fost achitate drepturile salariale legale ale
personalului şi obliga iile aferente acestora la bugetul consolidat al statului, au fost asigurate stocurile de
materiale necesare activit ii (rechizite, consumabile, carburan i, materiale pentru cur enie, etc) precum şi
servicii cu caracter func ional, repara ii curente, protocol, alte bunuri şi servicii pentru între inere şi
func ionare.
De men ionat provocarea utiliz rii permanente a programului informatic FOREXEBUG al Ministerului
de Finan e, care impune înc rcarea tuturor opera iunilor financiare la zi i urm rirea coerent

i clar a

cheltuielilor publice.
Activitatea financiar-contabil

a institu iei, aferent

anului 2017, este reflectat

fidel în situa iile

financiare depuse, întocmite conform O.M.F.P. nr. 465/2015, şi anume: bilan contabil, contul de rezultat
patrimonial, situa ia fluxurilor de trezorerie, contul de execu ie a bugetului institu iei publice - cheltuieli,
disponibil din mijloace cu destina ie special , pl i restante, situa ia activelor şi datoriilor institu iilor publice,
balan a de verificare a conturilor sintetice şi analitice, raportul trimestrial privind activitatea de control
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financiar-preventiv propriu, politici contabile, anexele şi notele explicative (Situa ia activelor nete fixe
amortizabile şi neamortizabile, Situa ia pl ilor din FEN), situa ia pl ilor efectuate din buget i nejustificate,
note explicative (situa ia stocurilor, situa ia crean elor, situa ia datoriilor), anexe (situa ia soldurilor conturilor
de disponibilit i la trezorerie i b nci, situa ia modific rilor în structura activelor nete/capitaluri proprii,
situa ia activelor fixe amortizabile, situa ia activelor fixe neamortizabile).
Astfel, au fost întocmite lunar sau ori de câte ori s-a impus: state de plat separate, centralizatoare state
plat , state de plat norm de hran pentru func ionarii publici, personalul contractual, func ionari publici cu
statut special (poli işti paşapoarte i permise), civili, state de plat pentru ajutoare la trecerea în rezerv
poli işti, state de plat drepturi echipament poli işti, state de plat avantaje transport, CO poli işti, situa ii
recapitulative privind plata salariilor, situa ii lunare re ineri din salarii, ordine de plat pentru salarii,
contribu ii sociale, impozit, re ineri –rate, cotiza ii, telefoane, pensii alimentare, asigur ri facultative,
popriri,etc. aprox. 60 pe lun , întocmit lunar borderourile i dischetele pentru 7 b nci pentru virarea
drepturilor salariale pe card pentru prefectur , poli işti, indemniza ie creştere copil 2 ani, întocmit lunar note
contabile pentru înregistrarea în contabilitate a salariilor, contribu iilor aferente, bunurilor cump rate şi
serviciilor prestate, garan iilor de bun execu ie, de participare la licita ie, recuper ri utilit i, imputa ii,
consumuri timbre şi carburan i, etc. (aprox. 250/lun

x 12 luni = 3.000 note contabile), completat

ordonan rile, angajamentele bugetare angajamentele legale pentru ridic rile de numerar de la trezorerie,
întocmit CEC-urile pentru toate ridic rile de numerar, întocmit fişele cu specimenele de semn turi de câte ori
a fost cazul, întocmit jurnale lunare privind amortizarea mijloacelor fixe, întocmit cererea de admitere la
finan are la trezorerie pentru mijloacele fixe cump rate, întocmit note justificative la fiecare ordin de plat a
mijloacelor fixe pentru fiecare furnizor, întocmit lunar balan e de verificare, întocmit lunar situa ia pl ilor şi
cheltuielilor efectuate, întocmit şi transmis la MAI situa ia informativ lunar pe suport magnetic, eviden a
creditelor aprobate şi pl ilor efectuate, a bugetului aprobat, în fişa opera iunilor bugetare (prefectur - 51
fişe, poli işti - 26 fişe), completat toate ordonan rile de plat , angajamentele bugetare şi angajamentele
legale, semnat toate ordinele de plat la trezorerie, acordat sprijin şi furnizat date lunar pentru întocmirea
monitoriz rii cheltuielilor de personal, a necesarului de credite şi a bugetului, furnizat date resurselor umane
în vederea întocmirii situa iilor semestriale la D.G.F.P., întocmit state de plat pentru plata diferen elor
salariale stabilite prin hot râri judec toreşti şi toate demersurile pentru plata acestora, întocmit lunar fişierul
cu Declara ia 112, întocmit lunar Declara ia la Casa Sectorial de Pensii pentru poli işti şi transmis la MAI,
întocmit şi transmis lunar la MAI fişierul pentru poli işti privind asigur rile sociale de s n tate şi persoanele
coasigurate (so , so ie, copii), întocmit lunar şi transmis la DGFP –Trezorerie – situa ia privind confirmarea
corectitudinii soldurilor conturilor de cheltuieli şi disponibil, întocmit şi transmis lunar la DGFP – Trezorerie
– motivarea dintre sumele prognozate a se pl ti şi pl ile efectuate, întocmit diferite situa ii solicitate de
MAI.
În anul 2017 s-a continuat implementarea diverselor module ale programului na ional FOREXEBUG al
Ministerului de Finan e, prin care se raporteaz si verific orice cheltuial a institu iei, precum i încadrarea în
bugetul aprobat. Din p cate, activitatea aceasta se suprapune cu activitatea birocratic

dinainte de

implementarea acestui sistem, activitatea realizat cu aceea i resurs uman .
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Activitatea de casierie
A persistat provocarea - odat

cu adoptarea, începând cu luna iunie 2016- reprezentat

de

Ordonan a Guvernului nr. 41/2016; activitatea casieriei a fost deosebit de aglomerat întrucât ne -au fost
impuse activit i noi pentru încasarea unor taxe (de pa aport, diverse formulare) pentru diver i
beneficiari (RAPPS, Imprimeria Na ional , Direc ia Regim Permise Bucure ti, buget de stat).
Pe partea de pa apoarte au fost încasate în anul 2017, gestionate i virate urm toarele sume :
-

Pentru Imprimeria Na ional (contravaloare pa apoarte): 5.298.063 lei (cu 217% mai mult
decât în 2016)

-

Pentru bugetul de stat (tax consular ): 76.976 lei

Pe partea de permise/înmatricul ri s-a încasat suma de 8.570.642 lei, din care:
-

Pt. RAPPS (permise, certificate) – 4.704.916 lei

-

Pt. Direc ia Regim Permise Bucure ti (pl cu e de înmatriculare) – 3.865.726 lei

Total sume: 13.945.681 lei (cu 220% mai mult decât în anul 2016)
De men ionat c aceste sume nu revin institu iei noastre, fiind încasate, gestionate i virate prin
casierie, trezorerie i po t , beneficiarilor indica i de mai sus.
S-au emis în total 1.282 ordine de plat , întocmindu-se acte prealabile (referate, ordonan ri,
verificare facturi, recep ii). S-au eliberat în consum diverse materiale de birotic prin 259 bonuri de
consum. Pentru gestionarea sumelor de mai sus s-au întocmit 722 dispozi ii de încasare pentru
pa apoarte, pl cu e de înmatriculare i permise, certificate de înmatriculare i 104 dispozi ii de plat
pentru taxe de pa aport restituite.
3. Activitatea de achizi ii publice
Activitatea a fost derulat

de c tre responsabilul cu achizi iile publice i de c tre managerul public

(coordonatorul compartimentului) . Au fost întocmite Planul de achizi ii publice i Strategia de achizi ii
publice pentru anul 2017, în baza centraliz rii necesarului compartimentelor institu iei i a prioritiz rii în
func ie de bugetul disponibil. S-a reu it asigurarea utilit ilor i a necesarului de consumabile la un nivel
acceptabil, având în vedere bugetul alocat. S-au achizi ionat, de exemplu - i obiecte de inventar – scaune de
birou, care le-au înlocuit pe cele vechi. La nivelul institu iei s-a implementat i o procedur intern de
achizi ii publice, urmare a modific rii i a restric iilor impuse de Legea 98/2016 – legea achizi iilor publice.
S-a elaborat Programul anual al achizi iilor publice pentru anul 2017, pe baza propunerilor
primite de la serviciile şi compartimentele din cadrul aparatului propriu. Acest program este postat pe
site-ul propriu.
În anul 2017 au fost realizate 177 de achizi ii publice pe SEAP.
Pentru

asigurarea

transparen ei

cheltuirii

fondurilor

publice,

pe

site-ul

institu iei

www.prefecturabihor.ro sunt postate achizi iile publice ini iate, situa ia salariilor, declara iile de avere si
interese.
De asemenea, pe site-ul http://www.transparenta-bugetara.gov.ro/transparenta-bugetara/index.htm pot fi
consultate bugetul institu iei, execu ia bugetar lunar detaliat

i alte documente de interes. De men ionat c

situa iile cuprind valori cumulate ale bugetelor gestionate (activitate curent , siguran na ional si alegeri).
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4. Asigurarea resurselor logistice
În anul 2017 a persistat provocarea rezultat din adoptarea noii legisla ii (Legea 99/2016 i OUG
395/2016) privind achizi iile publice, care prevede metodologii mai stricte i amenzi mai multe i mai
mari pentru nerespectarea regimului de achizi ii publice, crescând foarte mult nivelul de
responsabilizare. Accesul în SEAP se face pe baz

de parol

i utilizator

i stick de semn tur

electronic /digital , putând fi verificate toate achizi iile publice ale institu iei. Identificarea i formarea
unei persoane pe acest domeniu a fost o provocare rezolvat favorabil.
Pentru desf şurarea în condi ii optime a activit ii aparatului de specialitate al prefectului au fost
încheiate contracte sau acte adi ionale, dup caz, cu diferi i furnizori de materiale şi prest ri servicii
(repara ii autoturisme, sp l ri autoturisme, abonamente la Monitorul Oficial, ziare, servicii
informatice, medicina muncii, servicii de telefonie fix şi mobil , internet, carburan i pentru
autoturismele institu iei, sp l ri maşini, repara ii auto,etc.).
Au fost asigurate materiale consumabile, cum ar fi: hârtie copiator, tonere, birotic , materiale de
între inere şi cur enie, piese de schimb şi alte imprimate necesare activi t ii, prin sistemul SEAP,
pentru activitatea curent .
S-au efectuat la timp reviziile la autoturismele din dotare, s-au f cut repara iile curente necesare, iar
în cursul lunii noiembrie 2017 au fost preg tite autoturismele pentru sezonul de iarn . Administratorul
cl dirii i a parcului auto a luat m surile necesare pentru asigurarea unui climat optim de munc prin a
corecta i continua furnizarea utilit ilor, a repara iilor la echipamente, cl dire i autovehicule.
IV. REALIZ RI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETEN
A. CANCELARIA PREFECTULUI
 Cancelaria Prefectului este un compartiment organizatoric distinct care cuprinde urm toarele func ii de
specialitate specifice:
 1 director cancelarie
 1 consilier
 1 consultant
 1 secretar cancelarie
1. Agenda prefectului:
 Prefectul jude ului Bihor a participat şi a organizat urm toarele evenimente cu însemn tate istoric :
 24.01.2017 - Ziua Unirii Principatelor Române – La statuia voievodului Mihai Viteazul din Pia a
Unirii din Oradea
 03.04.2017 – Ziua Jandarmeriei Române
 20.04.2017 – Ziua intr rii armatei române în Oradea şi eliberarea oraşului în data de 20.04.1916 – la
Biserica cu Lun şi la statuia generalului Traian Moşoiu
 29.04.2017 – Ziua veteranilor de r zboi – la Cimitirul Municipal Oradea
 09.05.2017 – Ziua Independen ei de Stat a României, Ziua Victoriei Na iunilor Unite în Europa şi
Ziua Europei
 25.05.2017 – Ziua Eroilor României
Pagină 11 din 56

 24.06.2017 – 166 de ani de la Revolu ia din 1848 şi 190 de ani de la naşterea eroului Na ional
Avram Iancu (Ziua eroului na ional AVRAM IANCU) – la bustul eroului na ional Avram Iancu din
Parcul Traian
 26.06.2017 - Ziua Drapelului Na ional – la Biserica cu Lun

şi platoul din fa a Prim riei

Municipiului Oradea
 29.07.2017 – Ziua Imnului Na ional al României – pe platoul din fa a Prim riei Municipiului
Oradea
 12.10.2016 – Ziua Municipiului Oradea - Ziua eliber rii oraşului Oradea
 25.10.2016 – Ziua Armatei României
 01.12.2016 – Ziua Na ional a României
 22.12.2016 – Ziua Victoriei Revolu iei Române şi a Libert ii în Oradea – la Cimitirul Municipal
Oradea
 Conform atribu iilor prev zute de fişa postului, în perioada 01.01.2017-31.12.2017 Cancelaria
Prefectului a desf şurat urm toarele activit i principale:
 a reprezentat prefectul la activit i organizate la nivelul jude ului – 88 activit i.
 a asigurat condi iile necesare desf şur rii şedin elor operative s pt mânale ale prefectului, preg tind
materialele şi documenta iile necesare (52 şedin e);
 a analizat datele oferite de sondaje, statistici, studii şi a informat prefectul cu privire la principalele
probleme şi tendin e ale mediului social şi economic din jude (ori de câte ori a fost nevoie);
 a organizat întâlniri ale prefectului cu reprezentan i locali ai societ ii civile, ai sindicatelor, ai
patronatelor şi ai societ ii civile (ori de câte ori a fost nevoie);
 a elaborat sinteza mass - media pentru informarea rapid a prefectului (apari ii în pres aproximativ
307 sinteze);
 a organizat conferin e de pres privind activitatea Institu iei Prefectului:
-

4 conferin e de pres ;

-

2 apari ii la emisiuni TV şi radio locale;

 Invita ii transmise presei la alte evenimente (Şedin a Colegiului Prefectural, videoconferin e i
evenimente cu însemn tate istoric ) – 28;
 a transmis 29 comunicate de pres ;
 a asigurat între inerea şi actualizarea site-ului oficial al Institu iei Prefectului (ori de câte ori a fost
nevoie) i pagina facebook a Institu iei;
 a monitorizat şi supravegheat lunar desf şurarea activit ilor de rela ii cu publicul din cadrul
Serviciului Paşapoarte şi Serviciul Permise şi Înmatricul ri;
 a participat la coordonarea şi monitorizarea implement rii politicilor publice pentru romi în jude ul
Bihor;
 a colaborat cu autorit ile publice locale, cu serviciile deconcentrate, cu liderii din comunit ile
locale de romi, mediatorii sanitari, mediatorii şcolari, profesorii de limb romanes şi cu organiza iile
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nonguvernamentale care au în atribu ii solu ionarea problemelor referitoare la respectarea
drepturilor omului în general şi a drepturilor minorit ilor romilor în special, din jude ul Bihor;
 a asigurat cadrul informa ional operativ şi eficient între Ministerul Afacerilor Interne, Agen ia
Na ional pentru Romi, Institu ia Prefectului Jude ului Bihor, autorit ile administra iei publice
locale şi organiza iile nonguvernamentale din jude ul Bihor;
 a participat la mediatizarea activit ilor care vizeaz problematica romilor şi stadiul implement rii
strategiilor la nivel local;
 a organizat şedin ele Grupului de lucru mixt la nivelul jude ului Bihor;
 a elaborat Raportul semestrial cu privire la stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Strategia
Guvernamental de Îmbun t ire a Situa iei Romilor.
 Pe lâng activit ile curente, în perioada 01.01.2017 - 31.12.2017, Cancelaria Prefectului sub directa
coordonare a Prefectului jude ului Bihor s-a axat pe urm toarele teme principale:
 Comunicare online – social media:
-

S-a implementat un limbaj i o grafic pentru re elele de socializare adaptate la
publicul specific, contabilizând în anul 2017 un num r de 810 post ri (facebook);

-

Num rul de urm ritori ai paginii de Facebook a Institu iei Prefectului – jud. Bihor a
crescut de la data de 31.12.2016 de la 2712 persoane la 3981 persoane (ianuarie
2018);

-

Impactul post rilor a crescut cu aproximativ 400%, ajungând de la post ri care au
impactat 2400 persoane la post ri cu impact de 12000 persoane;

-

Am extins mediul de comunicare online i pe twitter;

 S-a implementat procedura de acreditare a reprezentan ilor mass-media la nivelul Institu iei
Prefectului – jud. Bihor;
 Îmbun t irea serviciilor publice comunitare din subordinea Institu iei Prefectului – jud. Bihor i
anume Serviciul de Înmatricul ri i Permise i Serviciul de Pa apoarte. Au fost asigurate condi iile
pentru a stopa fraudele în programarea online pentru cele dou servicii, am promovat beneficiile
program rii online i am asigurat consultan permanent pentru cet enii mai pu in familiariza i cu
mediul online;
 Implicare în situa iile de criz ap rute la nivelul jude ului Bihor, gestionarea acestora i asigurarea
unui cadru legal i favorabil solu ion rii acestora:
-

Greva OTL;

-

Sesiz rile cet enilor cu privire la fermele de porcine din jurul municipiului Oradea;

-

Calamit i naturale Septembrie – peste 237 localit i afectate;

-

Codul Ro u de la Bulz – furtuna care a cauzat multiple victime (1 decedat);

 Deblocarea lucr rilor de pe Drumul National 76;
 Deblocarea procedurilor de licita ie pentru Autostrada Transilvania;
 Atragerea de fonduri europene pentru Drumul Apusenilor;
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2. Comunicate de pres : 29
3. Alocu iuni: 32
4. Coresponden : 179.
5. Implicarea pentru implementarea strategiei guvernamentale de îmbun t ire a situa iei romilor
În vederea implement rii Strategiei Guvernului României de incluziune a cet enilor români apar inând
minorit ii romilor, în cursul anului 2017 au fost derulate urm toarele activit i:
 În comuna Budureasa a fost pietruit drumul de acces în comunitatea de romi, a fost remediat bazinul
de ap , s-au construit grupuri sanitare;
 În localitatea Ale d, au fost continuate ac iunile de punere în posesie a dreptului de proprietate asupra
terenurilor i locuin elor de inute de romi, care sunt rezolvate în propor ie de 90 %;
 În municipiul Marghita, 60 de copii romi din Che beneficiaz de un program after school i de o
mas cald , 18 fete rome gravide au participat la o campanie de educa ie sanitar în domeniul s n t ii
reproducerii, 5 familii de romi au beneficiat de repara ii capitale la locuin e, 61 de persoane au
beneficiat gratuit de C.I, 13 de certificate de na tere, 2 de certificate de c s torie, 5 de ajutoare de
înmormântare;
 În ora ul Valea lui Mihai func ioneaz un Centru de zi pentru consiliere i sprijin pentru p rin i i
copii – After Scholl, coordonat de c tre Asocia ia Rekab, de care beneficiaz 50 de persoane de etnie
rom ;
 În comuna O orhei a fost depus în parteneriat cu Federa ia Regional pentru Dezvoltare o cerere de
finan are pentru proiectul “Proiect Responsabil Oportun pentru Nediscriminarea Locuitorilor
O orheiului”, corespondent liniei de finan are POCU 2014 – 2020 (Dezvoltare Local Integrat DLI
360 0 – în comunit ile marginalizate rome);
 În comuna T uteu a fost derulat ”Construire case sociale pentru comunităţile de romi – sat Bogei,
comuna Tăuteu, judeţul Bihor”, proiect finan at din fonduri guvernamentale prin Agen ia Na ional
de Locuin e. În cadrul proiectului au fost realizate 14 unit i locative pentru care s-a efectuat recep ia
final în luna decembrie 2016, iar locuin ele au fost închiriate în cursul anului 2017, conform
criteriilor stabilite de lege, beneficiarilor – familii din comunitatea de romi Bogei;
 Un alt proiect este ”Modernizare străzi în comuna Tăuteu”: proiect finan at în cadrul Programului
Na ional de Dezvoltare Local , având ca obiectiv asfaltarea a 8,68 km de str zi din comuna T uteu. În
cadrul proiectului vor fi modernizate 2 (dou ) str zi din comunitatea de romi Bogei, în lungime total
de 1.000 m;
 În comuna Ciumeghiu s-a depus un proiect în parteneriat cu Funda ia Regionala pentru Dezvoltare”,
cu sediul în Localitatea Ia i intitulat ,,COMUNITAR-COMUNELE
UNESC

NUMEROASELE

IDEI

TRANSFORMÂND

I ORGANIZA IILE MARI

ASPIRA IILE

ÎN

REALITATE”

corespondent liniei de finan are POCU 2014-2020 Cod 2014RO05M9OP001 ,,Dezvoltare Local
Integrat (DLI 360 0) în comunit ile marginalizate rome “AP 4/ PI 9.ii/OS 4.1;
 În comunitatea de romi din Ale d func ioneaz un centru multifunc ional care este frecventat de 199
de copii romi;
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 În comuna Sînmartin s-a amenajat un loc de joac pentru copii romi în satul Ront u, s-au pietruit
str zile în cartierul de romi din satul Haieu, s-a extins re eaua de ap şi canalizare în colonia de romi
din Cord u;
 În comuna Girişu de Criş şi Vadu Crişului s-a extins re eaua de ap şi canalizare în comunitatea de
romi;
 În comuna Popeşti s-au pietruit drumurile de acces în comunit ile de romi din Popeşti, Bistra, Cuzap,
s-au amenajat şan urile în comunitatea de romi din Bistra, Voivozi, Cuzap, s-au asfaltat şi amenajat
pode ele din colonia de romi din Voivozi;
 În comuna Ineu s-a construit un centru medical, s-a extins re eaua de ap şi canal în comunitatea de
romi, s-a reparat iluminatul public, s-a introdus curentul electric la câteva familii de romi;
 În comuna Tinca în comunitatea de romi func ioneaz un centru de zi cu b i comunale şi maşini de
sp lat pentru comunitatea de romi, finan at de Prim ria Lyon din Fran a;
 În comuna Tarcea s-a terminat alimentarea cu ap potabil de care beneficiaz

i comunitatea de romi,

de asemenea s-a terminat electrificarea coloniilor de romi din comun ;
 În satul Tarcea i Adoni s-a asfaltat drumul de acces la colonia de romi cât i drumurile dintre
locuin e;
 În comuna Abr mu a fost finalizat extinderea re elei electrice i au fost pietruite str zile în colonia
de romi din Petreu i Crestur, a fost construit 200 de metri de trotuar în colonia de romi Petreu, 30 de
copii au beneficiat de tichete sociale pentru gr dini ;
 1528 copii din categorii vulnerabile (inclusiv romi) din mediul rural, din localit i unde ponderea
elevilor romi din şcoal este de minimum 15%, au beneficiat de transport gratuit la şcoal ;
 231 de cet eni români apar inând minorit ii rome beneficiaz de programe suport ”A doua şans ”
pentru îmbun t irea rezultatelor şcolare;
 128 p rin i ai unor copii din categorii vulnerabile (inclusiv romi) în risc de abandon şcolar,
beneficiaz de suport pentru creşterea şanselor de ocupare pe pia a muncii (informare, mediere,
formare);
 637 de copii romi de vârst antepreşcolar şi preşcolar au primit suport pentru a se înscrie la
gr dini şi a beneficia de educa ie ante-preşcolar / preşcolar /şcolar ;
 Pentru prevenirea abandonului colar, a abuzului i a neglij rii copilului precum i a tuturor
fenomenelor care determin intrarea copilului în dificultate, s-au realizat mai multe cursuri de ini iere
privind modalitatea de accesare a calculatorului i cursuri de alfabetizare pentru p rin ii de etnie rom ;
 În 14 comunit i de romi din jude s-a desf şurat programul „Gr dini a Estival ”;
 În dou comune, Ineu i Bogei, func ioneaz 2 gr dini e cu predare în limba romani;
 41 de elevi au participat la olimpiada jude ean de limb romani;
 2 elevi au participat la Concursul Istoria i tradi ia romilor, etapa jude ean ;
 231 de persoane rome au participat la programul de alfabetizare prin programul ADS;
 S-au elaborat 37 de planuri de prevenire a segreg rii şcolare pe criteriu etnic în 37 unit i colare;
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 În cursul anului 2017 au fost puşi în legalitatea cu C.I un num r de 4565 persoane de etnie rom şi 49
cu acte de stare civil ;
 Cu ocazia zilei de 8 Aprilie, şi nu numai, în mai multe localit i din jude au fost organizate mai multe
activit i cultural artistice la care au participat şi ansambluri folclorice şi persoane de etnie rom ;
 Direc ia Jude ean pentru Cultur Bihor în parteneriat cu I. .J. Bihor i Liceul Tehnologic Ioan
Bococi Oradea i coala Gimnazial nr. 2 Oradea, au realizat un proiect de parteneriat educa ional
intitulat: Promovarea diversit ii rome prin cultur

i art , în cadrul unei mese rotunde la care au

participat cadre didactice i elevi de la Liceul Tehnologic Ioan Bococi Oradea;
 Un num r de 4 tineri romi au fost recruta i pentru procesul de selec ie a personalului Poli iei Române;
 Au fost organizate un num r de 125 de ac iuni de informare în scopul preg tirii antiinfrac ionale i
antivictimale a cet enilor români apar inând minorit ii rome, în 53 de localit i din jude , ac iuni la
care au participat peste 3500 de persoane i la care au fost distribuite 1300 de pliante i flutura i;
 Au fost organizate un num r de 255 de întâlniri cu liderii comunit ilor de romi în vederea
identific rii problemelor cu care se confrunt ;
 Au fost aplanate un num r de 289 de conflicte în comunit ile de romi;
 D.S.P a organizat 635 campanii de informare - educare-comunicare în comunit ile Oradea, Marghita,
Salonta, Pope ti, Ale d, Dobre ti, uncuiu , T uteu, Budureasa, Ciumeghiu, Tinca în urma c rora au
fost informate un num r de 2946 de persoane de etnie rom ;
 21 activit i de informare privind prevenirea îmboln virilor prin hipertensiune arterial , desf şurate de
c tre mediatorii sanitari în urma c rora au fost informate 475 persoane adulte de etnie rom ;
 În cadrul sesiunii de informare - educare-comunicare privind prevenirea îmboln virilor prin cancer de
col uterin, au fost informate un num r de 13 mediatoare sanitare, care la rândul lor au desf şurat 995
campanii în urma c rora au fost informate 3600 femei rome cu privire la cancerul de col uterin;


15762 persoane de etnie rom au fost informate cu privire la promovarea normelor de igien
personal

i a mediului înconjur tor, prevenirea îmboln virilor prin cancer, prevenirea îmboln virilor

prin hepatit viral , prevenirea îmboln virilor prin tuberculoz , promovarea vaccin rii, prevenirea i
combaterea efectelor caniculei asupra st rii de s n tate, prevenirea îmboln virilor specifice sezonului
rece – gripa;
 7176 de persoane de etnie rom sunt asigurate, 2827 sunt neasigurate; 906 copii de etnie rom au fost
vaccina i;
 În cursul anului 2017 a fost angajat un expert local pentru romi în Municipiul Salonta;
 În cadrul comunit ilor de romi din jude ul Bihor activeaz un num r de 13 mediatori sanitari în
Oradea, Aleşd, Beiuş, Diosig, Dobreşti, Şuncuiuş, Suplacu de Barc u, T uteu, e chea, Tinca, Va c u
i Pope ti;
 În anul universitar 2017-2018 au fost admi i un num r de 7 tineri romi în cadrul Universit ii din
Oradea;
 5738 de persoane de etnie rom au fost cuprinse în servicii de m suri active;
 259 de persoane de etnie rom au fost încadrate în munc prin servicii de mediere;
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 4236 de persoane de etnie rom au fost informate şi consiliate;
 3262 de persoane de etnie rom au beneficiat de servicii de mediere pe pia a muncii;
 1 angajator a beneficiat de subven ii pentru încadrarea persoanelor apar inând unor categorii
dezavantajate sau cu acces mai greu pe pia a muncii;
 3 tineri cu risc de marginalizare social li s-au acordat acompaniament personalizat prin încheierea de
contracte de solidaritate şi oferirea de servicii specifice, inclusiv prin acordarea de subven ii
angajatorilor de inser ie care încadreaz persoane din aceast categorie;
 Cu sprijinul Biroului Jude ean pentru romi, Prim ria Municipiului Salonta în parteneriat cu Funda ia
Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnocultural Cluj, Colegiul Na ional Teodor Ne

i Liceul

Teoretic Arany Janos Salonta, a întocmit i depus un proiect în cadrul programului P.O.C.U 2014 –
2020 - Dezvoltare Local Integrat în comunit ile marginalizate în care exist popula ie apar inând
minorit ii rome, Axa prioritar 4: Incluziune social

i combaterea s r ciei, Obiectivul specific 4.1:

Reducerea num rului de persoane aflate în risc de s r cie i excluziune social din comunit ile
marginalizate în care exist popula ie apar inând minorit ii rome, prin implementarea de m suri
integrate prin proiectul „Sprijin pentru incluziunea social

i combaterea s r ciei în Municipiul

Salonta”;
 Întocmire apostile, borderou coresponden , desc rcare documente etc.
B. CORPUL DE CONTROL AL PREFECTULUI
Ac iuni de control dispuse de Prefectul jude ului
Având în vedere competen ele stabilite prin lege şi prin fişa postului, activitatea desf şurat de
compartimentul Corp control din cadrul Institu iei Prefectului jud.Bihor se structureaz , pe de o parte, pe
controalele efectuate la fa a locului - controale tematice, iar pe de alt parte, pe activitatea de verificare (
verificare tematic ulterioar , la distan ).
I. Controalele efectuate la faţa locului în anul 2017 au fost în num r de 13, având în vedere fie aspecte
semnalate în audien e,prin peti ii, memorii adresate institu iei, privind modul de aplicare a legilor fondului
funciar, a achizi iilor publice, asisten a social , i protec ia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
Tot în decursul anului 2017 au fost f cute 7 controale mixte, cu reprezentan ii ai Direc iei de S n tate Public
Bihor, Administra ia Finan elor Publice Bihor, Comisariatul Jude ean al G rzii de Mediu, Inspectoratul
Teritorial de Munc , Administra ia Bazinal de Ap Cri uri i Inspectoratul colar Bihor, în baza unui Ordin
al prefectului.
În cursul anului 2017, urmare a sesiz rilor primite prin peti ii, memorii, sau ca urmare a primirii cet enilor în
audien ele desf şurate la nivelul institu iei, Corpul de control din cadrul institu iei a efectuat ac iuni de
verificare şi control cu privire la exercitarea atribu iilor legale, conform competen elor în materie şi în baza
unui Ordin al Prefectului jude ului, care au fost finalizate printr-un num r de 6 rapoarte de control la
prim riile din jude .
II. Verificarea ulterioar , la distanţ întreprins de c tre compartimentul Corp control, a avut ca tematic
respectarea actelor normative ce reglementeaz achizi iile publice ( O.U.G. nr. 34/2006, cu complet rile şi
modific rile ulterioare), concesiunile ( O.UG. nr. 54/ 2006), închirierile şi vânz rile de bunuri ( Legea nr. 215/
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2001 privind administra ia publica local ; Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, Legea 448/2006
republicat privind protec ia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Codul Civil ), alte aspecte
reclamate. În acest sens, din totalul de 86 de petiţii repartizate pe parcursul anului 2015, f r deplasare în
teren, în urma verific rilor şi analizelor întreprinse s-au solu ionat 73 de petiţii.
Urmare a verific rilor întreprinse, au fost sesizate şi alte institu ii abilitate conform competen elor
materiale stabilite prin lege, respectiv: Direc ia de S n tate Public Bihor, Inspectoratul Jude ean de Poli ie
Bihor, Garda forestier , DSVSA Bihor, Camera de Conturi Bihor, Inspectoratul de Regim Silvic i
Vân toare Oradea.
Pe parcursul anului 2017, în baza Ordinului Prefectului nr.41/13.02.2017 privind organizarea activit ii de
îndrumare, verificare i control la sediul autorit ii administra iei publice locale din jude ul Bihor, în
conformitate cu prevederile Legii nr.340/2004 privind prefectul i institu ia prefectului, republicat , s-au
efectuat un num r de 91 controale tematice la sediile prim riilor din jude , controale la care au participat i
angaja ii compartimentului Corp control, respectivele controale fiind finalizate prin întocmirea unor
rapoarte de control, în baza tematicii aprobate.
De-asemenea, în baza Ordinului Prefectului nr.222/19.07.2017, atribu iile specifice personalului care
îndepline te atribu iile de monitorizare i îndrumare metodologic în cadrul structurii Sistemului de
Control Intern/Managerial sunt îndeplinite de personalul Corpului de control al Prefectului.
Angaja ii compartimentului Corp Control au participat în anul 2017 i la procesul de inventariere anual a
bunurilor institu iei, în activitatea de audien e s pt mânale din cadrul institu iei, cât i în comisiile de
testare profesional a func ionarilor publici din Corpul de rezerv , i în comisii de concurs în vederea
ocup rii unor func ii publice vacante.
C. AFACERI EUROPENE, RELA II INTERNA IONALE, DEZVOLTARE ECONOMIC ,
PROGRAME I STRATEGII GUVERNAMENTALE
Principalele activit i derulate în cadrul Compartimentului afaceri europene

i rela ii

interna ionale pe parcursul anului 2017 au vizat urm toarele domenii:
 Accesarea fondurilor europene
 Rela ii interna ionale
 Derularea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate în jude ul Bihor în
anul 2017 (POAD 2015/2016)
 Alte activit i relevante
 Accesarea fondurilor europene
Accesarea fondurilor europene reprezint o prioritate pentru administra ia public din jude ul Bihor,
aceasta realizându-se prin intermediul instrumentelor structurale. În perioada 2007-2016, perioada de
implementare a proiectelor aferente primului ciclu bugetar, programele care au fost cele mai accesate de
administra iile din jude ul Bihor au fost: Programul Na ional de Dezvoltare Rural (35%), Programul de
cooperare transfrontalier româno-maghiar (30%), Programul Opera ional Regional (19%), altele (16%),
totalizând 349 de proiecte cu o valoare estimativ de 2 688 039 mii lei.
La aceast dat , din raport rile transmise de prim rii i colectarea informa iilor de la autorit ile de
managemenat, situa ia privind proiectele accesate în cadrul celui de al doilea ciclu bugetar este urm toarea: 81
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de proiecte sunt aflate în implementare sau urmeaz s fie contractate, iar alte 42 de proiecte sunt în evaluare.
Finan rile provin din Programul Na ional de Dezvoltare Rural , Programul Opera ional Regional, Programul
Opera ional Infrastructur Mare, Programul de Cooperare Transfrontalier Interreg VA România- Ungaria,
Programul Interreg Transna ional Dun rea.
În ceea ce prive te activitatea Institu iei Prefectului jude ului Bihor de atragere de fonduri europene în
vederea cre terii capacit ii administrative a institu iei, respectiv a altor institu ii aflate în subordinea
Ministerului Afacerilor Interne, a fost elaborat i se afl în faza de evaluare proiectul intitulat SAFE
BORDER-SAFER LIFE, depus spre finan are în cadrul Programului INTERREG VA România Ungaria, Axa
prioritar 6 ”Promovarea cooper rii transfrontaliere între institu ii i cet eni”, Prioritatea de investi ii 11/b
”Consolidarea capacit ii institu ionale a autorit ilor publice i a p r ilor interesate i o administra ie public
eficient prin promovarea cooper rii juridice i administrative i a cooper rii între cet eni i institu ii.
Obiectivul general al proiectului SAFE BORDER-SAFER LIFE este intensificarea cooper rii durabile
a institu iilor din zona transfrontalier Bihor-Hajdu-Bihar, în vederea unei mai bune gestion ri a fenomenului
migra iei în regiune. Obiective specifice:
 Crearea unui cadru comun pentru instruire i schimb de bune practici în domeniul gestion rii
fluxului migrator în zona transfrontalier româno-maghiar Bihor-Hajdu Bihar;
 Elaborarea unei diagnoze privind implica iile fenomenului migra iei pe zona Bihor HajduBihar;
 Intensificarea ac iunilor de informare a popula iei afectate de fenomenul migra iei privind
implica iile acestui fenomen.
Partenerii proiectului: Institu ia Prefectului jude ului Bihor, Inspectoratul de Poli ie Jude ean Bihor,
Inspectoratul Teritorial al Poli iei de Frontier Oradea, respectiv C pit nia jude ului Hajdu-Bihar.
De asemnea au fost întreprinse demersurile necesare ini ierii unui al doilea proiect intitulat BETTER
HEALTH_BETTER LIFE pentru a fi depus spre finan are în cadrul aceluia i Program INTERREG VA
România Ungaria, Axa prioritar 4, Imbun t irea accesului popula iei la servicii de s n tate, Prioritatea de
investi ii 9a Investi ii în domeniul infrastructurii serviciilor de s n tate şi necesare preven iei.
Partenerii proiectului pentru partea român vor fi: Institu ia Prefectului jude ului Bihor, Direc ia de
S n tate Public Bihor i Spitalul Clinic de Urgen „Avram Iancu” Oradea.
De asemenea la solicitarea Minsiterului Dezvolt rii Regionale, Administra ei Publice i Fondurilor
Europene a fost întocmit Raportul anual POAD în anul 2017 cu privire la monitorizarea derul rii Programului
Opera ional Ajutorarea persoanelor Defavorizate la nivelul jude ului Bihor pentru anul 2015/2016
 Rela ii interna ionale
Activit ile de rela ii interna ionale se desf oar în cadrul Institu iei Prefectului jude ului Bihor
potrivit Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 143/2015 din 6 noiembrie 2015 privind activit ile de
rela ii interna ionale i de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, modific rile i
complet rile aduse prin Ordinul Ministrului Afacerilor Interne cu nr.20/2016, cu modific rile ulterioare.
În anul 2017, Institu ia Prefectului jude ului Bihor a desf urat urm toarele activit i în domeniul
rela iilor interna ionale:
În urma adresei Ambasadei Statelor Unite ale Americii, înregistrat la Institu ia Prefectului jude ului
Bihor cu nr. 10 528/30.10.2017, precum i a avizului favorabil comunicat de Ministerul Afacerilor InternePagină 19 din 56

Direc ia General Afaceri Europene, Schengen i Rela ii Interna ionale prin adresa 142478/01.11.2017,
înregistrat la Institu ia Prefectului jude ului Bihor cu nr. 10 695/02.11.2017, în data de 9 noiembrie 2017 a
avut loc întrevederea dintre domnul Ioan Mihaiu, Prefect al jude ului Bihor i Excelen a Sa, domnul Hans
Klemm, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România.
Delega ia american a fost alc tuit din Excelen a sa, domnul Hans Klemm, Ambasadorul Statelor Unite în
România, domnul Matthew Jones – Ofi er politic, respectiv domnul Alexandru Climescu – specialist politic.
Delega ia român a fost compus din domnul Ioan Mihaiu, prefect al jude ului Bihor, Preasfin itul P rinte
Sofronie Drincec, Episcop al Oradiei, domnul Pásztor Sándor, pre edinte al Consiliului Jude ean Bihor i
domnul Ilie Bolojan, primar al municipiului Oradea.
Printre principalele aspecte rezultate amintim: invitarea autorit ilor publice din jude ul Bihor s înainteze
cereri în vederea ob inerii suportului financiar în cadrul programului de granturi acordat de Ambasada Statelor
Unite ale Americii ini iativelor de reabilitare a cl dirilor monument istoric, precum i organizarea, cu sprijinul
Ambasadei SUA, a unui eveniment dedicat mediului de afaceri din jude ul Bihor, care s aib loc la începutul
anului 2018.
Vizita Ambasadorului american are o semnifica ie deosebit , SUA fiind unul din cei mai importan i
parteneri strategici ai României; în acest sens, la 13 septembrie 2011, la Washington, a fost
adoptat Declara ia Comun privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI între România şi Statele Unite
ale Americii. Declara ia confirm Parteneriatul excelent, pe termen lung şi în continu dezvoltare, dintre cele
dou state şi stabileşte, de asemenea, pilonii rela iei România – SUA: dialog politic, securitate, economie,
contacte interumane, ştiin

şi tehnologie, cercetare, educa ie, cultur . În contextul adopt rii Declara iei

Comune, s-a decis constituirea unui Grup de lucru (Task Force) pentru implementarea principiilor convenite
în cadrul acestui document.
O alt vizit important a fost cea a ambasadorului german, Excelen a Sa, domnul Cord Meier-Klodt,
în anul în care Ambasada Germaniei a marcat 25 de ani de la semnarea Tratatului dintre România şi R.F.
Germania privind cooperarea prieteneasc şi parteneriatul în Europa.
Conform datelor furnizate de Ministerul Afacerilor Externe, România şi R.F. Germania au dezvoltat împreun
una dintre cele mai complexe şi durabile rela ii bilaterale, bazate pe apartenen a comun

la Uniunea

European şi NATO. Atât din punct de vedere politic, cât şi economic, rela iile au înregistrat un constant curs
ascendent în ultimii ani, în special dup aderarea României la UE.
Un rol esen ial în consolidarea rela iei bilaterale îl joac minoritatea german din România, precum şi etnicii
germani şi români emigra i în Germania, aceştia reprezentând o solid punte de leg tur la nivel social,
cultural, economic şi politic.
În ceea ce prive te dialogul politic, vizita pre edintelui federal Joachim Gauck în România (20-22
iunie 2016), a pre edintelui Klaus Iohannis la Berlin (19-20 iunie 2017), vizitele prim-ministrului Dacian
Ciolo în Germania în 2016, vizita ministrului de externe german Frank-Walter Steinmeier la Bucure ti i
Sibiu (9-10 martie 2015), precum i vizita ministrului afacerilor externe Teodor Mele canu la Berlin în iunie
2017, au marcat angajamentul celor dou p r i în favoarea consolid rii rela iilor bilaterale i au deschis noi
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perspective de aprofundare a cooper rii. În paralel, a fost intensificat cooperarea la nivel parlamentar, ultimii
ani fiind repere semnificative ale frecven ei dialogului pe acest palier.
În urma avizului favorabil al Direc iei Generale Afaceri Europene, Schengen i Rela ii Interna ionale
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne – comunicat prin adresa 141441 din 18.04.2017, înregistrat la
Institu ia Prefectului jude ului Bihor cu nr. 3837/18.04.2017, în data de 20 aprilie 2017 a avut loc întrevederea
dintre domnul Claudiu Adrian Pop, prefect al jude ului Bihor i Excelen a Sa, domnul Cord Meier-Klodt,
ambasadorul Germaniei la Bucureşti, care a fost înso it de o delega ie compus din domnul Rolf Maruhn,
consulul Germaniei la Timi oara i domnul Matthias Mau, şeful sec iei economice din cadrul Ambasadei
Germaniei la Bucureşti.
Vizita a avut scopul înt ririi rela iilor de colaborare i comunicare cu reprezentan ii institu iilor i
autorit ilor publice din jude ul Bihor, precum i ai comunit ii locale.
Prefectul jude ului Bihor a prezentat avantajele competitive ale jude ului Bihor din punct de vedere economic,
turistic şi al deschiderii manifestate fa

de mediul de afaceri. De asemenea, au fost abordate teme legate de

infrastructura rutier a jude ului ca premis a dezvolt rii mediului de afaceri, precum i valoarea form rii
profesionale în dezvoltarea resursei umane. Claudiu Pop, prefectul jude ului Bihor a reiterat sus inerea pentru
colaborarea româno-german în jude ul Bihor, care se poate materializa prin proiecte investi ionale sau
transfer de expertiz din care pot beneficia ambele comunit i.
Ambii interlocutori au apreciat în sens pozitiv schimbul de informa ii din cadrul întrevederii, manifestând un
interes crescut pentru o bun colaborare în continuare.
O alt vizit important a fost cea a Excelen ei Sale, domnul Andrei Grinkevich, Ambasadorul
Extraordinar i Plenipoten iar al Republicii Belarus, ar cu care România a stabilit rela ii diplomatice
începând cu anul 1992. Conform Ministerului Afacerilor Externe, în rela iile cu Republica Belarus, România
este ghidat de concluziile Consiliilor Afacerilor Externe (UE) i recomand rile Consiliului Europei. România
a sus inut decizia, luat în Consiliul Afacerilor Externe la 15 februarie 2016, de ridicare a regimului de
sanc iuni pentru 170 de persoane i 3 entit i economice din Belarus. România sus ine prezen a Republicii
Belarus în cadrul statelor din vecin tatea estic a UE, beneficiare ale Parteneriatul Estic al Uniunii Europene,
lansat la Summit-ul de la Praga la 7 mai 2009, apreciind c acesta reprezint un mijloc prin care rela ia UEBelarus şi implicit rela ia bilateral româno-belarus va trece la un alt nivel.
În urma avizului favorabil al Direc iei Generale Afaceri Europene, Schengen i Rela ii Interna ionale
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne – comunicat prin adresa nr. 142351/06.10.2017, înregistrat la
Institu ia Prefectului jude ului Bihor cu nr. 9717/06.10.2017, în data de 11 octombrie 2017 a avut loc
întrevederea dintre domnul Ioan Mihaiu, prefect al jude ului Bihor i Excelen a Sa, domnul Dr. Andrei
Grinkevich, Ambasadorul Extraordinar i Plenipoten iar al Republicii Belarus în România. Delega ia român
a fost compus din domnul Ioan Mihaiu, prefect al jude ului Bihor, Preasfin itul P rinte Sofronie Drincec,
Episcop al Oradiei, domnul Pásztor Sándor, pre edinte al Consiliului Jude ean Bihor i domnul Ilie Bolojan,
primar al municipiului Oradea. Vizita a avut scopul de a ini ia rela ii de colaborare i comunicare cu
reprezentan ii institu iilor

i autorit ilor publice din jude ul Bihor în domeniul

economic, cultural,

educa ional, ecumenic, administrativ, etc.
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Prefectul jude ului Bihor i membrii delega iei bihorene au prezentat jude ul Bihor, accentuând
avantajele competitive pe care acesta le prezint din punct de vedere geografic, economic i turistic. Excelen a
sa, Ambasadorul Republicii Belarus a oferit informa ii detaliate despre economia belarus , despre brandurile
dezvoltate în aceast

ar

i poten ialul oferit de pozi ionarea pe noul ”drum al m t sii”, înaintând Prefectului

jude ului Bihor invita ia de a conduce o misiune economic în Republica Belarus. Episcopul ortodox al
Oradiei a vorbit despre identitatea spiritual comun a celor dou
la locurile sfinte din cele dou

ri i a lansat ideea ini ierii unor pelerinaje

ri. Ambasadorul i-a exprimat disponibilitatea de a dezvolta proiecte comune

în domeniul cultural, educa ional, ecumenic, care s fie precursoare ale unor proiecte economice consistente,
cum ar fi înfiin area unei fabrici în jude ul Bihor.
 Programul Opera ional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD)
Institu ia Prefectului Jude ului Bihor prin Serviciul Coordonare Institu ional / Compartiementul de
Afaceri Europene

i Rela ii Interna ionale a asigurat implementarea Programului Opera ional pentru

Ajutorarea Persoanelor Defavorizate. Astfel, prin Ordinul Prefectului Jude ului Bihor nr. 236 din 15.06.2016 a
fost constituit Grupul de lucru pentru monitorizarea POAD 2015/2016, coordonat de c tre subprefectul
jude ului, domnul Ion Iulius Delorean.
În jude ul Bihor au fost recep ionate un num r de 190.404 de pachete cu ajutoare alimentare (Anexa
nr. 1, pct.2) conform proceselor verbale de recep ie cantitativ

i calitativ încheiate de c tre cele 101

autorit i ale administra iei publice locale din jude ul Bihor cu reprezentan ii operatorului economic (SC NED
GROUP SRL Constan a) asigurându-se distribu ia pachetelor în jude ele din Lotul 7, din care a f cut parte i
jude ul nostru.
Distribuirea ajutoarelor alimentare s-a f cut c tre categoriile de persoane cele mai defavorizate
definite conform art.3 lit. a)-g) din HG. nr. 799/2014 actualizat , privind implementarea Programului
Opera ional pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, pe baza listelor transmise c tre prim rii de c tre
serviciile publice deconcentrate implicate, precum i pe baza listelor întocmite de c tre UAT-uri pentru
beneficiarii eligibili, prev zu i la art.3, lit.h).
Pe listele ini iale au fost distribuite un num r de 152528 pachete (conform Anexei nr. 1, pct. 2.1), iar
pe listele de suplimentare un num r de 37876 pachete (conform Anexei nr. 1, pct. 2.2), iar un num r de 26
prim rii au realizat compens ri între ele la nivelul jude ului Bihor însumând un total de 2799 pachete cu
ajutoare alimentare (conform Anexei nr. 1, pct. 2.3). Întreaga cantitate de pachete contractat de 190404
pachete fiind distribuit c tre beneficiari, astfel c la finalizarea întregii distribu ii a pachetelor alimentare la
nivelul jude ului Bihor, stocul fiind 0. Compensarea num rului de pachete alimentare cu alte jude e nu a fost
necesar .
În jude ul Bihor au primit pachete cu alimente un num r de 85215 persoane (conform Anexei nr. 1,
pct. 5).
Livrarea pachetelor c tre unit ile administrativ teritoriale din jude s-a f cut conform graficelor
transmise în prealabil de c tre operatorul economic SC NED GROUP SRL Constan a. Distribuirea pachetelor
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cu alimente în jude ul Bihor s-a încheiat în data de 08.12.2016, cu excep ia unit ii administrativ-teritoriale
Prim ria Municipiului Salonta care a finalizat distribu ia pachetelor de alimentare la data de 24.02.2017.
De asemenea men ion m c to i reprezentan ii legali ai celor 101 unit i administrativ teritoriale de la
nivelul jude ului Bihor au semnat Declara ia de conformitate privind realitatea, regularitatea i legalitatea
distributiei cutiilor cu ajutoare alimentare conform listei anexate cuprinzând persoanele cele mai defavorizate
stabilite prin H.G. nr. 799/2014, privind implementarea Programului opera ional Ajutorarea persoanelor
defavorizate, cu modific rile i complet rile ulterioare, reprezentând destinatari finali în conformitate cu
prevederile Regulamentului 223/2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate
persoane i realizarea m surilor auxiliare conform sintezei anexate, in cadrul Programul Opera ional de
Ajutorare a Persoanelor Dezavantajate (POAD) pentru anul 2015/2016.
SINTEZA PRIVIND DERULAREA POAD 2015/2016 solicitat în anul 2017 de c tre Ministerul Dezvolt rii Regionale
Administra iei Publice i Fondurilor Europene
Data ultimei recep ii de ajutoare alimentare:
- din contractul de furnizare: 12.08.2016
- din compens ri (primiri de la alte primarii): nu a fost cazul
Data la care a fost finalizata distribu ia ajutoarelor alimentare POAD 2015/2016:
- pe lista ini ial : 22.02.2017
- pe lista de suplimentare: 07.12.2016 (Bihor), 24.02.2017 (Salonta)
Nr.

Indicator

Valoare indicator

Ajutoare alimentare

Num r cutii

crt.

1.

Cutii recep ionate din care:

190404

1.1.

din contractul de furnizare

190404

1.2.

prin compensare de la primarii din alte jude e

2.

Cutii distribuite din care:

190404

2.1.

pe lista ini ial

152528

2.2.

pe lista de suplimentare

37876

2.3.

prin compensare c tre primarii din alte jude e/jude

2799

3.

Stoc/Diferen a cutii recep ionate - cutii distribuite

0

0

(3. = 1. – 2.) Explica ii sub tabel.
Beneficiari finali
5.

Num r total de persoane care au primit ajutoare alimentare, din

Num r persoane
85215

care:
5.1.

Num r de copii cu vârsta de pân la 15 ani (inclusiv)

12867

5.2.

Num r de persoane cu vârsta de peste 65 de ani (inclusiv)

19336

5.3.

Num r de femei

38043

5.4.

Num r de persoane cu dezabilit i

18129
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Explica ii detaliate privind existenta unui stoc/diferen e între cantitatea recep ionat si cea distribuit , alte
men iuni privind nereguli si dificult i întâmpinate, propuneri pentru îmbun t irea derul rii POAD
Sinteza privind desf urarea m surilor auxiliare
-

Educa ie cu privire la asigurarea igienei corporale, precum şi a locuin ei proprii – 19064 beneficiari

-

Facilitatea accesului la serviciile medicale – 17681 beneficiari

-

Orientare c tre servicii sociale, furnizate de angaja ii serviciilor publice de asisten

social din

prim rii; Orientarea în vederea inser iei profesionale, precum i sprijin în c utarea unui loc de munc
– 16421 beneficiari
-

Facilitarea accesului la servicii de consiliere juridic , efectuate de angaja ii prim riilor-10172
bneficiari

-

Recomand ri culinare i sfaturi privind echilibrul nutri ional – 16035 beneficiari

 Alte activit i relevante
-

identificarea lunar a oportunit ilor de accesare a fondurilor structurale/ europene/ guvernamentale;

-

asigurarea consultan ei / asisten ei autorit ilor publice locale i cet enilor ca urmare a solicit rii

-

participarea la un num r de 12 reuniuni de analiz

a acces rii fondurilor europene în cadrul

videoconferin elor organizate de Ministerul Administra iei i Internelor la sediul Inspectoratului
Jude ean de Poli ie,
-

elaborarea Planului de ac iuni pentru realizarea politicilor na ionale, a politicilor de integrare
european şi intensificare a rela iilor externe pentru anul 2017

-

realizarea celor 2 rapoarte semestriale privind Planul de ac iuni pentru realizarea politicilor na ionale,
a politicilor de integrare european şi intensificare a rela iilor externe pentru anul 2017,

-

realizarea Planului de rela ii interna ionale,

-

monitorizarea proiectelor cu finan area european (despuse i aflate în evaluare) pentru anul 2017,

-

trasmiterea c tre MAI/DGRIP ca urmarea a solicit rii a 4 idei de proiecte privind Institu ia
Prefectului,

-

inform ri lunare c tre cele 101 unit i adminsitrativ teritoriale privind finan rile active privind
fondurile europene,

-

actualizarea informatiilor pe site-ul oficial privind informa iile postate la sec iunile care sunt în
responsabilitatea Compartimentului pentru afaceri europene i rela ii interna ionale,

-

organizarea i participarea la sesiunea de informare privind Programul Start-Up Nation,

-

Colaborarea cu UAT-urile în cadrul BJR pentru realizarea unei baze de date cu comunit ile de romi
în care sunt identificate zone cu vulnerabilit i sociale particulare privind accesul informal la
proprietate în jude ul Bihor,

-

Participarea la reuniunea GLM pentru romi cu ocazia vizitei pre edintelui ANR i efectuarea unei
evalu ri i îndrum ri privind stadiul implement rii Strategiei pentru îmbun t irea situa iei romilor,

-

Completarea unor documente i chestionarea online pentru proiectulul SIPOCA 35, diseminarea unor
afi e i materiale de informare,

-

Elaborarea portofoliului de proiecte conform PS MAI DFEN
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-

Elaborarea unei note interne cu privire la Procedura de Sistem PS MAI DFEN privind accesarea
fondurilor europene,

-

Elaboarea unor propuneri pentru amendarea i completarea Legii Muntelui i colaborarea cu Agen ia
Zonei Montane,

-

Solicitarea unor date si informa ii i transmiterea acestora c tre MAI privind Pactul pentru drepturile
civile i politice la nivelul jude ului Bihor,

-

Transmiterea informa iilor despre finan rile active c tre DJTS Bihor,

-

Participarea la instruire privind aplicarea legisla iei în domeniul ajutoarului de stat organizat de c tre
ANAF,

-

Transmiterea unor propuneri de modificarea a Legii nr.544/2001 privind liberal acces la informa ia de
interes public,

D. CONTROLUL LEGALIT

II, AL APLIC RII ACTELOR NORMATIVE

I CONTENCIOS

ADMINISTRATIV
1. Activitatea de verificare a legalit ii actelor administrative i a modului de aplicare a actelor
normative în ac iuni planificate
Verificarea legalit ii actelor administrative adoptate şi emise de autorit ile publice locale i a modului
de aplicare a actelor normative se realizeaz prin Compartimentul contencios administrativ, de c tre cei 8
consilieri juridici repartiza i pentru cele 102 unit i administrativ-teritoriale.
În conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi institu ia prefectului,
precum şi cu prevederile art. 6, alin. 1 punctul 2 lit. b din H.G. nr.460/2006 pentru aplicarea unor prevederi
ale Legii nr. 340/2004, în anul 2017, au fost comunicate i supuse examin rii, sub aspectul legalit ii, un
num r de 48.894 hot râri i dispozi ii.
Dintre acestea, un num r de 13.214 sunt hot râri adoptate de consiliile locale şi Consiliul Jude ean
Bihor (din care 277 hotărâri ale Consiliului Judeţean Bihor) şi

35.680

sunt dispoziţii emise de

Preşedintelui Consiliului Jude ean Bihor şi de primari (1091 dispoziţii emise de Preşedintele Consiliului
Judeţean Bihor).
Activitatea de verificare a legalit ii actelor administrative i a modului de punere în aplicare a actelor
normative s-a desf urat atât la sediul Institu iei prefectului, cât i la sediul prim riilor.
Astfel, în anul 2017, atât în semestrul I, cât i în semestrul al II-lea, s-au desf urat ac iuni de
îndrumare, coordonare i control la 90 de prim rii din totalul de 101 i la Consiliul Jude ean Bihor.
Tematica abordată cu ocazia acțiunilor de îndrumare și control a vizat respectarea prevederilor
legale în funcţionarea consiliilor locale, activitatea primărilor în calitate de reprezentanți ai statului,
întocmirea de către primari a rapoartelor obligatorii prevăzute de lege, respectarea legislației în domeniul
întocmirii inventarului bunurilor din domeniul public, activitatea secretarilor, aplicarea legilor de restituire a
proprietăților, organizarea arhivei, existența și actualizarea regulamentelor prevăzute de lege, depunerea
declarațiilor de avere și de interese.
Urmare a controalelor efectuate, s-au întocmit Rapoarte de control prin care s-au stabilit m suri i
termene de remediere a deficien elor în activitate constatate; rapoartele au fost comunicate prim rilor,
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consiliilor locale i secretarilor, iar deficien ele au fost analizate în edin e cu to i secretarii UAT - urilor din
Jude ul Bihor.
De asemenea, consilierii juridici au avut întâlniri de lucru cu secretarii UAT -urilor privind controlul
de legalitate, analizând deficien ele în activitatea acestora i asigurând îndrumarea de specialitate.
Activitatea de îndrumare s-a desf urat i prin transmiterea la prim rii a unor Circulare prin care sau învederat modific ri ale legisla iei specifice sau nout ile legislative care vizeaz activitatea autorit ilor
administra iei publice locale.
O problem

deosebit

a reprezentat-o verificarea respect rii de c tre secretarii unit ilor

administrativ-teritoriale a termenelor de comunicare a actelor administrative.
Termenul de comunicare a actelor administrative este respectat de majoritatea secretarilor unit ilor
administrativ-teritoriale; în cazurile în care actele sunt comunicate cu întârziere, secretarii au fost aten iona i
verbal sau în scris cu privire la atribu iile legale ce le revin, precum i cu privire la sanc iunea nerespect rii
termenelor de comunicare. Pentru cazurile în care s-a constatat nerespectarea termenelor de comunicare,
pentru un secretar s-a solicitat primarului s analizeze observa iile transmise de institu ia prefectului, fiind
aplicat sanc iunea disciplinar mustrare scris , iar în alte 2 situa ii a fost sesizat comisia de disciplin
pentru secretari.
-

Organizarea i desf urarea edin elor consiliilor locale:

Consilierii juridici au monitorizat întrunirea consilierilor locali în edin e, în scopul prevenirii dizolv rii
consiliilor locale.
În anul 2017, edin ele de consiliu local au fost convocate legal i s-au întrunit i desf urat cu
respectarea procedurii legale în cazul a 100 u.a.t. - uri i a Consiliului Jude ean Bihor, cu precizarea c pentru
1 consiliu local (al comunei Holod) primarul comunei a sesizat instan a de contencios administrativ pentru
constatarea dizolv rii de drept, pentru neîntrunirea timp de dou luni consecutiv în edin e, de i primarul a
convocat legal edin a. Ac iunea este în curs de solu ionare la Tribunalul Bihor.
- Suspendarea / încetarea mandatelor aleşilor locali:
Potrivit art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. j din H.G. nr. 460/2006, Serviciul juridic, avizare şi contencios
administrativ efectueaz , în condi iile legii, verific rile şi întocmeşte documenta ia necesar cu privire la
dizolvarea de drept a unor consilii locale sau jude ene, la suspendarea de drept a unor mandate de consilier
sau de primar ori la încetarea de drept a unor mandate de primar, respectiv la încetarea înainte de termen a
mandatului preşedintelui consiliului jude ean, dup caz.
Astfel, în anul 2017, prefectul a emis 5 ordine de constatare a încet rii de drept a mandatelor a 5
consilieri locali si jude eni, în condi iile Legii nr. 215/2001 a administra iei publice locale i ale Legii privind
Statutul ale ilor locali nr. 393/2004.
Exist , de asemenea, un post de primar vacant, ca urmare a încet rii de drept a mandatului acestuia (comuna
Paleu); pe rolul instan ei de contencios administrativ care se afl , în recurs, ac iunea prin care primarul
comunei Paleu, c ruia i-a încetat mandatul, a solicitat anularea ordinului prefectului de constatare a încet rii
de drept a mandatului. Dosarul a fost suspendat, ca urmare a transmiterii la Curtea Constitu ionala a
României a unei excep ii de neconstitu ionalitate.
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2. Controale dispuse în urma sesiz rilor i audien elor înregistrate la institu ia prefectului care au
necesitat verificarea aspectelor sesizate la fa a locului:
Ca urmare a unor sesiz ri primite, precum i a prezent rii în audien

a unor cet eni, fiind

reclamate aspecte negative în activitatea unor autorit i ale administra iei publice locale, s-a dispus, prin ordin
al prefectului, verificarea aspectelor reclamate la sediul a 6 prim rii; aspectele reclamate au vizat aplicarea
legisla iei acord rii unor ajutoare sociale, administrarea terenurilor cu vegeta ie forestier proprietate a
comunei, emiterea de autoriza ie de func ionare a unei unit i de alimenta ie public , aplicarea legilor de
restituire a propriet ilor.
- de asemenea, la solicitarea unor primari s-a dispus participarea reprezentantului prefectului la unele edin e
ale consiliului local, pentru asigurarea desf ur rii în condi ii de legalitate a edin elor, precum i pentru a se
asigura îndrumarea de specialitate în interpretarea corect a unor acte normative., în special a Legii nr.
153/2017 privind salarizarea.
3. Instruirea secretarilor unit ilor administrativ-teritoriale cu privire la aplicarea actele normative
nou - ap rute
În cursul anului 2017 s-au efectuat ac iuni de îndrumare/instruire a secretarilor unit ilor
administrativ-teritoriale atât în organizarea de edin e de lucru la sediul prefecturii, cât i cu ocazia
controalelor tematice ce s-au efectuat în cursul anului la sediul prim riilor. Astfel, secretarii au fost convoca i
la 2 edin e organizate la sediul prefecturii, o parte la edin ele Comisiei Jude ene Bihor pentru Stabilirea
Dreptului de proprietate Privat asupra Terenurilor – în calitate de secretari ai comisiilor locale - , i s-au
efectuat ac iuni de îndrumare în cadrul controalelor tematice cu un num r de 90 de secretari, din totalul de
101.
De asemenea, s-au transmis peste 20 de Circulare de informare i îndrumare cu privire la actele
normative nou-ap rute, dar i cu privire la interpretarea unor prevederi legale , în vederea asigur rii unei
interpret ri unitare a legisla iei.
O activitate important o reprezint , de asemenea, comunicarea actelor administrative cu institu ia
prefectului, care se efectueaz , potrivit legii, prin grija secretarilor. În acest sens, s-a creat o practic potrivit
c reia secretarii depun personal actele la sediul prefecturii, având consult ri cu fiecare jurist arondat unit ilor
administrativ-teritoriale, în cadrul c rora se analizeaz dac dosarul cu documente este complet i se asigur
îndrum rile necesare, inclusiv informarea cu privire la actele normative incidente i interpretarea lor
4. Reprezentarea institu iei la instan ele judec tore ti
La instan ele judec toreşti din jude , respectiv la cele 5 judec torii - Oradea, Beiuş, Salonta, Aleşd
i Marghita, precum i la instan ele superioare – Tribunalul Bihor i Curtea de Apel Oradea, Institu ia
Prefectului, Comisia Jude ean de fond funciar, Biroul jude ean pentru urm rirea aplic rii Legii 10/2001,
precum şi Comisia Jude ean pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, sunt reprezentate de cei 8 consilierii
juridici, care asigur formularea ap r rilor, administrarea probelor şi exercitarea c ilor de atac.
Ac iunile au ca obiect, în principal, aplicarea prevederilor Legii nr. 247/2005 privind reforma în
domeniile propriet ii şi justi iei, a Legii nr. 18/1991 şi Legii 1/2000 (litigii funciare) şi anularea unor ordine
emise de prefect, anularea unor dispozi ii ale primarilor emise pentru solu ionarea notific rilor la Legea
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10/2001 şi a unor hot râri ale Comisiei de aplicare a Legii 290/2003 prin care au fost solu ionate cereri
pentru acordarea de desp gubiri persoanelor refugiate din Basarabia, Bucovina şi inutul Her a.
De asemenea, consilierii juridici asigur reprezentarea la instan e şi efectuarea ap r rilor ce se impun
pentru cauzele aflate pe rolul instan elor judec toreşti în care sunt chemate în judecat Serviciul public
comunitar permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor i Serviciul de Pa apoarte, pentru care in
eviden a cauzelor i exercit actele de procedur care se impun.
Exist la nivelul serviciului Juridic Registrul unic al cauzelor, dar i eviden a cauzelor i termenelor a
fiec rui consilier juridic.
Potrivit acestor eviden e, în anul 2017, s-au înregistrat 694 de dosare noi, la care se adaug dosarele ce
s-au aflat pe rol din anii anterior, astfel încât fiecare consilier juridic a asigurat reprezentarea, în medie,
pentru un num r de 200 - 250 de cauze, atât în calitate de pârât, cât i de reclamant, chemat în garan ie, alte
calit i procesuale.
O problem deosebit o reprezint cauzele având ca obiect Contesta iile la executare, ca urmare a
oblig rii – în solidar cu comisiile locale de fond funciar – a Comisiei Jude ene Bihor pentru stabilirea
dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, ca urmare a dosarelor de executare silit în care Comisia
jude ean este chemat s execute obliga ii consecutive celor ce intr în competen a comisiilor locale de fond
funciar.
Pentru a preîntâmpina noi situa ii de acest gen, se depun diligen ele maxime în formularea de ap r ri,
inclusiv pozi ii de neopunere , situa ie în care nu se stabilesc cheltuieli de judecat .
De asemenea, de o importan

deosebit sunt litigiile în care prefectul a fost chemat în judecat pentru

anularea unor ordine prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatelor unor consilieri locali sau jude eni,
în care se asigur atât ap rarea prin formularea de întâmpin ri, cât i reprezentarea la toate termenele de
judecat .
5. Activitatea de emitere a ordinelor cu caracter normativ i/sau individual
În anul 2017 prefectul jude ului Bihor a emis un num r de 459 de ordine; pentru emiterea acestora se
întocmesc Referate de aprobare de c tre compartimentele de specialitate, aprobate de prefect, pe baza
documenta iilor ce stau la baza lor.
Ordinele se contrasemneaz de c tre subprefectul jude ului i sunt avizate pentru legalitate de eful
Serviciului Juridic.
Eviden a ordinelor se ine de c tre Compartimentul Secretariat, Rela ii Publice din cadrul serviciului
Juridic, avizare i contencios administrativ.
Ordinele se comunic cu cei viza i, respectiv se aduc la cuno tin

public prin publicarea acestora pe

site-ul institu iei.
Ordinele cu caracter normativ se comunic , potrivit legii, i Ministerului Afacerilor Interne.
6. Întocmirea proiectelor de hotarâri de guvern i înaintarea acestora c tre ministerul afacerilor
interne
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La solicitarea unor autorit i ale administra iei publice locale din Jude ul Bihor, în cursul anului 2017
au fost ini iate i transmise, conform procedurii, Ministerului Afacerilor Interne un num r de 3 proiecte de
hot râre de Guvern.
Acestea au ca obiect modificarea i completarea H.G. nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public
al Jude ului Bihor, respectiv alocarea unei sume din Fondul de interven ie la dispozi ia Guvernului, prev zut
în Bugetul de stat pe anul 2017, pentru înl turarea efectelor calamit ilor naturale produse în Jude ul Bihor.
7. Activitatea desf urat de comisia de disciplin
În cursul anului 2017 nu s-au înregistrat sesiz ri la Comisia de disciplin organizat în cadrul Institu iei
prefectului.
În ceea ce prive te Comisia de disciplin pentru analizarea faptelor secretarilor unit ilor administrativteritoriale, al c rui secretariat este asigurat de Serviciul Juridic, aceasta a fost sesizat cu faptele a 2 secretari,
sesiz rile fiind analizate i dispunându-se clasarea lor, în conformitate cu prevederile art. 29 din HG nr.
1344/2007 privind normele de organizare i func ionare a comisiilor de disciplin .
8. Activitatea desf urat de comisia jude ean de atribuire de denumiri
Potrivit competen elor stabilite de art.4 lit. c din Regulamentul de func ionare a comisiei de atribuire
de denumiri jude ene, respectiv a municipiului Bucureşti aprobat prin Ordinul Ministerului Internelor şi
Reformei Administrative nr.564/2008, potrivit c rora comisia elaboreaz anual un raport de activitate pe care
îl prezint prefectului,
Comisia jude ean pentru atribuirea de denumiri, constituit prin ordin al prefectului jude ului Bihor
s-a întrunit în cursul anului 2017 în 4 şedinţe, avizând favorabil 10 solicit ri, dup cum urmeaz :
-

dou ale Consiliului local al municipiului Oradea,

-

una a Consiliului local al comunei uncuiu ,

-

una a Consiliului local al ora ului tei,

-

dou a Consiliului local al comunei Sînmartin,

-

una a Consiliului local al ora ului Nucet,

-

una a Consiliului local al comunei Nojorid,

-

una a Consiliului local al comunei Sâniob

-

una a Consiliului local al municipiului Marghita.
De asemenea, Comisia jude ean Bihor pentru atribuirea de denumiri a avizat nefavorabil o solicitare,

a Consiliului local al municipiului Marghita.
9. Activitatea de contencios administrativ
În anul 2017, ca urmare a examin rii legalit ii, pentru actele considerate nelegale sau neconforme
din punct de vedere al normelor de tehnic legislativ , în cadrul efectu rii procedurii prealabile sesiz rii
instan ei de contencios administrativ, s-au formulat 74 de referate cu observaţii de nelegalitate/
neconformitate cu legea (34 - hot râri de consiliu local i 40 de dispozi ii ale primarilor), solicitându-se
autorit ilor emitente, în conformitate cu prevederile legale, reanalizarea lor, în scopul modific rii,
complet rii sau revoc rii acestora, dup caz.
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În mare parte autorit ile administra iei publice locale şi-au însuşit observa iile de nelegalitate,
procedând la revocarea, modificarea sau completarea acestora.
Pentru a putea aprecia legalitatea/nelegalitatea actelor, dar i pentru o mai mare rigurozitate în
redactarea lor, se solicit

i personal secretarului unit ii administrativ-teritoriale sau telefonic completarea

documenta iilor necesare i întocmirea actelor cu respectarea normelor de tehnic legislativ .
Dintre cazurile care au impus declanşarea procedurii prealabile, men ion m actele administrative care
au ca obiect:
 Patrimoniul, administrarea domeniului public/privat (aprobarea concesion rii, închirierii şi vânz rii
unor bunuri);
 Modificarea unor organigrame i state de func ii
 Actualizarea domeniului public al uat;
 Aprobarea unor taxe speciale;
 Aprobarea de impozite i taxe locale;
 Aprobarea transmiterii în folosin gratuit a unor imobile;
 Stabilirea salariilor de baz

i reîncadrarea personalului;

 Aprobarea execut rii unor lucr ri
 Încheierea unor contracte de consultan juridic ;
 Aprobarea unor Regulamente cu dep irea competentei materiale;
 Acordarea unor sporuri salariale;
 Delegarea unor atribu ii personalului din subordine sau viceprimarilor
 Înc lcarea Legii nr 52/2003 privind transparen a decizional în administra ie
 Invocarea de acte normative abrogate sau invocarea greşit sau incomplet a actelor normative;
 Respingerea constat rii încet rii de drept a mandatelor unor consilieri locali;
 Numirea în func ii publice, angaj ri i reîncadr ri în func ii;
Prin efectuarea procedurii prealabile, Institu ia Prefectului asigur atât îndrumarea autorit ilor locale
în ini ierea proiectelor de acte administrative, dar şi consilierea pentru intrarea în legalitate acolo unde astfel
de acte s-au adoptat/emis cu nerespectarea legii, evitându-se ini ierea de ac iuni la instan a de contencios administrativ.
În acest sens, s-au transmis 21 circulare de îndrumare c tre autorit ile locale pentru aplicarea unitar a
actelor normative şi s-au analizat actele normative în cadrul şedin elor de lucru / îndrumare metodologic cu
secretarii unit ilor administrativ-teritoriale.
În anul 2017 nu s-au formulat ac iuni la instan a de contencios administrativ în vederea anul rii actelor
administrative.
În anul 2017, prefectul a emis un num r de 5 ordine de constatare a încet rii de drept a mandatelor
unor consilieri jude eni i locali, în condi iile art. 9 alin. 2 lit h indice 1 i 12 alin. 3 din Legea nr. 393/2004
privind Statutul ale ilor locali i ale prevederilor Legii nr. 215 /2001 a administra iei publice locale.
Pentru 2 dintre acestea s-au ini iat ac iuni în anulare la instan a de contencios administrativ, litigiile
fiind în curs de solu ionare.
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E. URM RIREA APLIC RII ACTELOR NORMATIVE CU CARACTER REPARATORIU
1.

Aplicarea legilor fondului funciar:

În ceea ce priveşte activitatea Comisiei Judeţene Bihor pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privat ,
în cursul anului 2017 Comisia Jude ean Bihor s-a întrunit în 19 de şedinţe de lucru, fiind adoptate 346 de
hot râri, din care 315 de validare şi invalidare a propunerilor comisiilor locale, 17 hot râri de soluţionare
a contestaţiilor depuse şi 14 hot râri prin care au fost anulate sau corectate titluri de proprietate emise în
baza legilor fondului funciar.
În luna ianuarie 2017 s-a transmis tuturor comisiilor locale pentru aplicarea legilor fondului funciar
din jude Circulara nr. 191 din 09 ianuarie 2017 cu privire la inventarierea cererilor nesolu ionate i a
cererilor validate dar pentru care nu s-au emis titluri de proprietate.
Având în vedere r spunsurile la circulara sus men ionat

i

inând cont de Raportul nr.

872/27.01.2017 al Serviciului Juridic, Avizare i Contencios Administrativ - Compartimentul aplicarea actelor
cu caracter reparatoriu, Comisia Jude ean Bihor a adoptat Hot rârea nr. 6172/V din 27 ianuarie 2017 prin
care a stabilit termene concrete de finalizare a procesului de restituire a terenurilor c tre fo tii proprietari i au
fost desemna i membrii Comisiei Jude ene i ai Colectivului de lucru pe comune, ora e şi municipii în vederea
îndrum rii şi monitoriz rii comisiilor locale.
Astfel, pe parcursul anului 2017 au fost transmise un num r de 10 Circulare pentru monitorizarea
finaliz rii procedurii de restituire a terenurilor în favoarea fo tilor proprietari în termenul stabilit de OUG nr.
98/2016, iar începând cu data de 15 martie 2017, comisiile locale au fost convocate la Comisia Jude ean în
vederea analiz rii stadiului i a dificult ilor întâmpinate în finalizarea procesului de restituire a terenurilor
c tre fo tii proprietari, comisiile locale primind îndrum ri la toate problemele semnalate.
În cursul anului 2017, au fost validate un num r de 3308 cereri depuse în baza Legilor Fondului
Funciar, s-au eliberat în total 2730 titluri de proprietate pentru o suprafa de 11055,78 ha i au fost emise 145
ordine ale prefectului în aplicarea art. 36 din Legea 18/1991, republicat , pentru atribuirea în proprietate a
unor terenuri aferente caselor de locuit, din totalul de 459 ordine emise de prefect în anul 2017.
Astfel, la începutul anului 2018, numărul cererilor rămase de validat la nivelul comisiilor locale este de 334,
un număr de 25 de comisii locale finalizând aplicarea legii.
Pentru urgentarea finaliz rii acestor cereri Comisia Jude ean va stabili termene concrete, adoptând în acest
sens o hot râre ce va fi obligatorie pentru toate comisiile locale care nu au finalizat aplicarea legii.
2. Aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în
perioada martie 1945 – 22 decembrie 1989
Având în vedere dispozi iile art. 33 alin. 1 i 2 din Legea nr. 165/2013 privind m surile pentru finalizarea
procesului de restituire, în natur sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada
regimului comunist în România, cu modific rile i complet rile ulterioare, potrivit c rora entit ile învestite
de lege aveau obliga ia de a solu iona cererile formulate potrivit Legii nr. 10/2001, republicat , cu
modific rile şi complet rile ulterioare, pân la data de 1 ianuarie 2015, la data de 1 ianuarie 2017 la nivelul
jude ului Bihor exista un num r de 4 notific ri nesolu ionate, nesolu ionarea fiind cauzat de existen a unor
litigii aflate pe rolul instan elor judec tore ti.
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În consecin , Biroul Jude ean pentru urm rirea aplic rii unitare a legilor privind restituirea
propriet ilor a procedat la monitorizarea celor 4 Comisii Locale pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 ,
solicitând comunicare stadiului procesual al dosarelor aflate pe rolul instan elor.
Astfel, în cazul notific rilor înregistrate la Comisia Local Valea lui Mihai i Comisia Local
Cherechiu, instan a a admis ac iunea notificatorilor, iar în dosare a fost emise dispozi ii ale primarului prin
care se propune acordarea de desp gubiri în condi iile legii speciale privind regimul stabilirii şi pl ii
desp gubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, conform celor dispuse de instan . În cazul
notific rii înregistrate la Comisia Local Dobre ti, instan a a respins ac iunea pe motiv c imobilul revendicat
în baza Legii nr. 10/2001 face obiectul Legii nr. 18/1991, fapt pentru care s-a emis dispozi ia primarului de
respingere a notific rii pe motivul re inut i de c tre instan . Cu privire la notificarea înregistrat la Comisia
Local Bat r, în urma verific rii stadiului procesual, s-a constatat c instan a a respins ac iunea ca perimat ,
fapt pentru care Comisia Local a fost îndrumat s emit , în cel mai scurt timp, dispozi ie de solu ionare a
notific rii, în func ie de actele existente la dosar.
Astfel, în luna decembrie 2017 s-a transmis la ANRP situa ia detaliat a notific rilor înregistrate la
nivelul Jude ului Bihor, cu men iunea c , urmare a pronun rii unor hot râri judec tore ti definitive i
irevocabile, comisiile locale au procedat conform celor dispuse de instan e, iar la nivelul jude ului Bihor s-a
finalizat procedura de solu ionare a notific rilor.
Conform alin. 21 al art. 16 din O.U.G. nr. 81 pentru accelerarea procedurii de acordare a
desp gubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, „Dispozi iile autorit ilor administra iei publice
locale vor fi centralizate pe jude e la nivelul prefecturilor, urmând a fi înaintate de c tre prefect c tre
Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Desp gubirilor, înso ite de referatul con inând avizul de
legalitate al institu iei prefectului, ulterior exercit rii controlului de legalitate de c tre acesta”. În acest sens,
membrii Biroului Jude ean pentru urm rirea aplic rii unitare a legilor privind restituirea propriet ilor au
analizat un num r de 262 dosare înregistrate la Institu ia Prefectului i s-au întrunit în 5 edin e în cursul
anului 2017 pentru a discuta dificult ile întâmpinate în acordarea avizului de legalitate pentru dispozi iile cu
propunere de acordare de desp gubiri în condi iile legii speciale. Dosarele incomplete au fost returnate
Comisiilor Locale pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, iar un num r de 146 de dosare solu ionate prin dispozi ii
ale primarului, care au primit viza de legalitate a prefectului au fost predate Autorit ii Na ionale pentru
Restituirea Propriet ilor – Comisia Na ional pentru Stabilirea Desp gubirilor.
3.Aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensa ii cet enilor romani pentru bunurile
trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplic rii Tratatului dintre România i Bulgaria, semnat
la Craiova la 7 septembrie 1940 NU E CAZUL ( toate dosarele au fost soluționate )
4.Aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de desp gubiri sau compensa ii cet enilor romani
pentru bunurile proprietatea acestora, sechestrate, re inute sau r mase în Basarabia
În conformitate cu dispozi iile art. 13 din Legea nr. 164/2014, Comisia Jude ean Bihor pentru
aplicarea Legii nr. 9/1998 i a Legii nr. 290/2003 a finalizat procedura de solu ionare a cererilor înregistrate la
Institu ia Prefectului Jude ului Bihor în luna august 2015. În cursul anului 2017 au avut loc 4 edin e de
Comisie Jude ean în care au fost analizate dosarele transmise la ANRP în care s-au pronun at decizii ale
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Vicepre edintelui ANRP de reanalizare a dosarelor în vederea revoc rii hot rârii adoptate de Comisia
Jude ean Bihor pentru aplicarea Legii nr.290/2003.
Urmare a discu iilor purtate în edin e, s-a solicitat completarea dosarelor cu acte doveditoare i, ca urmare a
nedepunerii actelor solicitate un num r de 3 hot râri adoptate de Comisia Jude ean Bihor au fost revocate
conform îndrum rilor ANRP.
În cursul anului 2017, nu s-au înregistrat pe rolul instan elor ac iunii care au ca obiect obliga ia de a face,
respectiv solu ionarea cererilor depuse în temeiul Legii nr. 290/2003 i a Legii nr. 9/1998, motivat de faptul
c , la nivelul Comisiei Jude ene Bihor au fost solu ionate toate cererile depuse. În luna decembrie 2017 exista
un num r de 4 procese pe rolul instan elor de judecat , în care Comisia Jude ean este parte, urmare a
respingerii unor cereri sau invalid rii de c tre ANRP.
F. INFORMARE, RELA II PUBLICE SI APOSTILAREA DOCUMENTE
1. Activitatea de solu ionare a peti iilor si a audien elor:
În anul 2017 la Institu ia Prefectului Jude ului Bihor s-au înregistrat un num r de:
 384 scrisori depuse de peten i,
 307 de primiri în audien e;
 16 peti ii înregistrate pe baza Legii nr. 544/2001 privind informaţiile de interes public.
Situa ia petiţiilor pe indicative în perioada 01.01.2017 - 31.12.2017
PROBLEME
FOND FUNCIAR
ABUZURI ALE AUTORIT ILOR PUBLICE LOCALE I CONDUC TORILOR
SERVICIILOR DECONCENTRATE
CONTESTA II ÎMPOTRIVA HOT RÂRILOR CONSILIILOR LOCALE
PROBLEME SOCIALE I LOCATIVE
PROBLEME ADMINISTRATIV- GOSPOD RE TI
PROBLEME PRIVIND CALAMIT

ILE NATURALE

SCRISORI DE MUL UMIRE
CERERI RETROCEDARE TERENURI I ALTE IMOBILE LUATE ABUZIV
REVENIRI LA SOLICIT RI ANTERIOARE
DIVERSE

TOTAL

NR.
105
20
9
18
7
0
0
5
41
179
384

Situaţia audienţelor:
În perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, s-au prezentat în audien

307 de persoane, care au sesizat

probleme privind aplicarea legilor fondului funciar (144 de persoane), probleme personale (109 de persoane),
respectiv probleme sociale; de asemenea, dintre acestea, 47 de reclama ii vizau activitatea unor prim rii, 4
aspecte privind aplicarea Legii nr. 10/2001, iar 3 emiterea ordinului prefectului de atribuire în proprietate
privat a unor terenuri aferente caselor de locuit.
- Solu ionarea cererilor depuse în anul 2017 în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informa iile de interes public
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În anul 2017 au fost adresate Institu iei Prefectului Jude ului Bihor un num r de 16 solicit ri privind
furnizarea de informa ii de interes public; de asemenea, au fost f cute publice, prin postare pe site-ul
institu iei informa iile de interes public, ce trebuie furnizate din oficiu, conform legii.
Solicit rile în baza Legii nr.544/2001 au fost solu ionate astfel :
- 15 au primit r spuns favorabil
- 1 a fost respins întrucât informa iile solicitate nu erau de inute potrivit legii.
Din totalul de 16 solicit ri, 12 au provenit de la persoane fizice i 4 de la persoane juridice.
2. Apostilarea documentelor
Activitatea de apostilarea a documentelor se efectueaz în cadrul Biroului Apostil

i se exercit de 2

func ionari desemna i în acest scop.
Cererile de apostilarea se preiau în fiecare zi între orele 9,00 – 11,00, apostila fiind eliberat în aceea i zi
între orele 14,00 – 16,00.
În anul 2017, la Institu ia Prefectului Jude ului Bihor au fost depuse 1436 de cereri de apostilarea acte, fiind
apostilate 1928 acte.
G. MONITORIZAREA ACTIVIT

II SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE

1. Colegiul Prefectural
Conform art. 22 din Legea prefectului şi a institu iei prefectului nr. 340 din 2004 republicat , în fiecare
jude func ioneaz un Colegiu Prefectural compus din prefect, subprefec i şi conduc torii serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administra iei publice centrale din subordinea
Guvernului, care îşi au sediul în jude ul respectiv.
În cursul anului 2017 s-au desf şurat 12 şedinţe ale Colegiului Prefectural, fiind prezentate şi
discutate 31 de teme. Au fost emise un num r de 2 hot râri.
Teme prezentate şi discutate în cadrul Colegiului Prefectural din anul 2017 au fost:
Trimestrul I:


Raport cu privire la activitatea desf şurat de Inspectoratul Teritorial al Poli iei de Frontier Oradea în
anul 2016.



Principalele activit i desf şurate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliar Bihor în cursul
anului 2016.



Raport privind activitatea desf şurat de Inspectoratul Jude ean de Poli ie Bihor în anul 2016.



Prezentarea i supunerea spre aprobare a Planului de Ac iuni pe anul 2016 pentru realizarea în jude ul
Bihor a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2017 – 2020.



Informare privind modul în care autorit ile publice locale asigur activitatea de salubrizare atât în
localit i cât şi în afara acestora. M suri dispuse, propuneri.



Raport privind starea economic

i social a jude ului Bihor în anul 2016.



Nout i privind Campania de preluare a cererilor unice de plat în anul 2017.
Trimestrul II :



Informare cu privire la starea general a infrastructurii de îmbun t iri funciare (desec ri, iriga ii) la
nivelul jude ului Bihor. Probleme deosebite, m suri dispuse, propuneri de îmbun t ire a activit ii.
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Informare privind controalele efectuate de DSVSA Bihor în ce priveşte alimentele

de origine

animal .


Raport privind gradul de colectare a contribu iei la C.A.S.



Prezentarea stadiului derul rii programului de investi ii pe anul 2017.



Informare privind monitorizarea implement rii legisla iei referitoare la emiterea actelor de
reglementare pentru planuri şi programe, proiecte şi activit i cu impact asupra mediului.



Informare cu privire la stadiul acces rii fondurilor europene pentru politici agricole. Propuneri de
m suri privind accelerarea întocmirii proiectelor în vederea absorb iei fondurilor europene la nivelul
jude ului Bihor.



Informare a Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bihor privind stadiul de realizare
a activit ilor cuprinse în Planul de ac iune 2017-2020 pentru implementarea strategiei jude ene
antidrog 2017-2020.
Trimestrul III :



Raport privind desf şurarea examenelor na ionale de bacalaureat – sesiunea iulie 2017 şi evaluarea
elevilor din clasa a VIII-a.



Raport privind activitatea Serviciului de Ambulan Jude ean Bihor pe semestrul I. 2017.



Informare privind activit ile de sprijinire a tinerilor în vederea particip rii active a acestora la via a
economic , educa ional şi cultural .



Raportare semestrial privind ac iunile de control pentru asigurarea cerin elor de securitate şi de
conformitate a produselor şi serviciilor. Instrumente de educare şi informare a consumatorilor.



Analiza stadiului preg tirii unit ilor şcolare şi asigurarea personalului didactic pentru anul şcolar
2017-2018, ac iuni întreprinse pentru realizarea obiectivului privind descentralizarea înv

mântului

preuniversitar şi creşterea autonomiei şcolilor.


Informare privind activitatea desf şurat de Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Bihor în
cursul semestrului I. 2017.



Informare cu privire la m surile ce se vor lua de c tre Sec ia de Drumuri Na ionale Bihor în vederea
asigur rii condi iilor optime de circula ie pe c ile rutiere în sezonul rece 2017-2018.



Programele na ionale de s n tate.
Trimestrul IV :



Informare privind realizarea,în anul 2017, a atribu iilor pe care le are Garda Forestier Oradea în
domeniul controlului silvic i cinegetic.



Informare cu privire la m surile luate de ITM Bihor în domeniul combaterii muncii f r forme legale.



Raport privind desf şurarea activit ii de distribuire a biletelor de odihn şi tratament de c tre Casa
jude ean de Pensii Bihor pe anul 2017.



Raport de activitate pe 9 luni a Direc iei pentru Agricultur Bihor.



Informare privind activit ile derulate pentru paza fondului forestier, împotriva t ierilor ilegale de
arbori, a furturilor, a distrugerilor, a p şunatului şi a altor fapte p gubitoare pentru fondul forestier.
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Informare privind modul de utilizare a subven iilor acordate asocia iilor şi funda iilor din jude ul
Bihor pe anul 2017.



Informare privind rezultatele ob inute în activitatea de mediere desf şurat cu ocazia organiz rii
burselor locurilor de munc

de c tre A.J.O.F.M. Bihor. Realizarea programelor de formare

profesional la nivel de jude .
Num rul serviciilor publice deconcentrate membre în colegiul prefectural este de 54 servicii, din care în
cursul anului 2017 au prezentat rapoarte de activitate 30 de servicii deconcentrate.
2. Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor i situa iilor financiare privind execu ia bugetar
întocmite de serviciile publice deconcentrate
În cursul anului 2017 au fost examinate un num r de 17 proiecte de buget i situa ii financiare
privind execu ia bugetar întocmite de c tre serviciile publice deconcentrate.
Aceast activitate se desf oar în baza prevederilor art. 8, alin.(1),(2), (3) din Legea nr. 340/2004 privind
prefectul i institu ia prefectului, cu modific rile i complet rile ulterioare.
În baza prevederilor art. 34, alin.(1) din Legea nr. 500/2002 privind finan ele publice, ordonatorii principali de
credite au obliga ia ca pân la data de 15 iulie a fiec rui an s depun la Ministerul Finan elor Publice
propunerile privind proiectul de buget i anexele la acesta, pentru urm torul an bugetar.
3. Activitatea Comisiei de dialog social a jude ului
Comisia de Dialog Social a jude ului Bihor este constituit şi organizat în conformitate cu preciz rile
Legii nr. 62/2011, Legea dialogului social şi func ioneaz prin Ordinul Prefectului Nr. 152 din 09.06.2011,
având componen a actualizat prin OP nr. 183/19.06.2017.
În perioada ianuarie 2017 – decembrie 2017 au fost organizate la sediul Institu iei Prefectului
jude ului Bihor 12 şedin e ale Comisiei de Dialog Social. În cadrul şedin elor organizate lunar s-au discutat
temele men ionate în cele ce urmeaz , teme propuse pe ordinea de zi de c tre reprezentan i ai Institu iei
Prefectului, precum şi de reprezentan i ai sindicatelor şi ai patronatelor din jude sau din partea ministerelor –
Ministerul Consult rii Publice i Dialogului Social, Ministerul Finan elor Publice, Ministerul Muncii i
Justi iei Sociale. Aceste întâlniri tripartite au menirea de a oferi cadrul de întâlnire şi dezbatere a problemelor
de interes comun.
Temele discutate în cadrul şedin elor au fost urm toarele:


Raport privind desf şurarea activit ii de distribuire a biletelor de odihn şi tratament de c tre Casa
Jude ean de Pensii Bihor, pe anul 2016.



Prezentarea unor proceduri privind sistemul de securitate social , în contextul integr rii României în
Uniunea European .



Prezentarea proiectului CONECT, la solicitarea Ministerului Consult rii Publice i a Dialogului
Social. Întâlnire cu organiza iile neguvernamentale din jude ul Bihor care desf oar activit i în
domeniul social i dezbatere privind posibilit ile de îmbun t ire a legisla iei actuale din acest
domeniu.



Prezentarea unor oportunit i de finan are disponibile pentru organiza iile neguvernamentale.



Raport privind starea economic

i social a jude ului Bihor pe anul 2016.
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Prezentarea programelor na ionale de s n tate derulate la nivelul jude ului Bihor.



Prezentarea studiului ”Dinamica forței de muncă în perioada 2015-2016” pentru județul Bihor, parte
a Studiului privind analiza for ei de munc la nivelul regiunilor de dezvoltare ale României, aferent
anului 2015, efectuat de Patronatul Investitorilor Autohtoni – PIAROM.



Raport privind desf şurarea examenelor na ionale de bacalaureat – sesiunea iulie 2017 şi evaluarea
elevilor din clasa a VIII-a.



Prezentarea proiectului de Hot râre de Guvern privind modificarea H.G. 1260/2011, sectoarele de
activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011. (material provenit de la Ministerul Consult rii Publice
i Dialogului Social).



Prezentarea principalilor factori de risc pentru s n tatea uman .



Informare privind transferul contribu iilor de la angajat la angajator.



Informare privind Legea pensiilor.



Analiza stadiului preg tirii unit ilor şcolare şi asigurarea personalului didactic pentru anul şcolar
2017-2018, ac iuni întreprinse pentru realizarea obiectivului privind descentralizarea înv

mântului

preuniversitar şi creşterea autonomiei şcolilor.


Informare cu privire la m surile luate de Inspectoratul Teritorial de Munc

Bihor în domeniul

combaterii muncii f r forme legale, pe parcursul anului 2017.


Prezentarea propunerilor de modificare a Codului Fiscal.



Raport privind desf urarea activit ii de distribuire a biletelor de odihn

i tratament de c tre Casa

Jude ean de Pensii Bihor pe anul 2017.
Dup fiecare şedin

s-au întocmit şi transmis la Ministerul Administra iei şi Internelor rapoarte privind

modul în care s-au desf şurat şedin ele, problemele care s-au ridicat şi posibilit ile de solu ionare a acestora.
Lunar, la solicitarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protec iei Sociale se transmite acestuia o machet
privind activitatea CDS, datele de contact ale membrilor CDS Bihor i ai invita ilor din cadrul edin elor,
propuneri privind eficientizarea activit ii CDS.
- Num rul partenerilor sociali membrii ai Comisiei de Dialog Social
Ca urmare a nominaliz rii lor, num rul partenerilor sociali sunt, din partea sindicatelor patru i din partea
patronatelor opt. Totalul membrilor comisiei este de 27 persoane.
4.Ac iuni de protest
În cursul anului 2017 au avut loc mai multe ac iuni de protest în jude ul Bihor, de fiecare dat f cându-se
rapoarte de comunicare a acestor proteste din partea Comisiei de Dialog Social c tre Ministerul Afacerilor
Interne, Ministerul Consult rii Publice i Dialogului Social, Ministerul Muncii i Justi iei Sociale, în func ie
de problematica protestelor. Atunci când la sediul Institu iei Prefectului Jude ului Bihor s-au depus memorii
de c tre protestatari, acestea au fost trimise spre rezolvare forurilor centrale competente, abilitate de legisla ia
în vigoare pentru a analiza i a oferi solu ii la problemele men ionate în memorii.
Astfel, în cursul anului 2017 s-au înregistrat un num r total de 47 ac iuni de protest, dintre care mar uri de
protest 43 i greve în total în num r de patru. Grevele s-au desf urat dup cum urmeaz : una la Agen ia de
Protec ia Mediului, dou greve la Garda Na ional de Mediu, o grev de dou zile la OTL Oradea –
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societatea de transport in comun. Toate ac iunile de protest au fost raportate Ministerului Afacerilor Interne i
Ministerului Consult rii Publice i Dialogului Social.
Semestrial, la solicitarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protec iei Sociale se transmite acestuia o machet
privind o raportare cu privire la ac iunile revendicative de la nivelul jude ului Bihor.
5. Activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice al
jude ului
Principalele obiective vizate în activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele
Persoanelor Vârstnice al jude ului Bihor în anul 2017
Activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Bihor –
care reuneşte reprezentan ii organiza iilor de pensionari din jude ul Bihor şi reprezentan ii serviciilor publice
deconcentrate cu responsabilit i privind protec ia social a persoanelor vârstnice, s-a desf şurat în limitele
prev zute de H.G. 499/2004 privind înfiin area, organizarea şi func ionarea comitetelor consultative pentru
problemele persoanelor vârstnice, în cadrul prefecturilor i prevederilor Regulamentului propriu de organizare
i func ionare şi s-a subordonat dezideratului major respectiv îmbun t irea condi iilor de via

ale

vârstnicilor.
Principalele obiective ale activit ii Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele
Persoanelor Vârstnice Bihor în anul 2017 au fost :


Implicarea institu iilor statului în solu ionarea problemelor sesizate de reprezentan ii persoanelor,
legate în special de: acordarea presta iilor sociale, a serviciilor sociale i medicale,

acordarea

medicamentelor gratuite i compensate, bilete de tratament în sta iunile balneare, ajutoare financiare
etc.;


Identificarea unor solu ii pentru îmbun t irea calit ii vie ii persoanelor vârstnice;



Informarea reciproc

a membrilor Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele

Persoanelor Vârstnice asupra problemelor de natur social , economic sau ale vie ii cotidiene,
considerate de interes pentru persoanele vârstnice;


Identificarea formelor de cooperare între factorii cu putere de decizie în solu ionarea problemelor
sesizate în cadrul edin elor comitetului;



Consultarea reprezentan ilor persoanelor vârstnice asupra proiectelor de acte normative care urmeaz
s se ini ieze, precum şi în toate problemele cu caracter economic, social, medical, şi cultural ,de
interes al acestora ;



Monitorizarea aplic rii m surilor stabilite.

Principalele probleme ale persoanelor vârstnice dezb tute în cadrul edin elor Comitetului Consultativ de
Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, în anul 2017


Ac iunile desf urate în anul 2016 de c tre Comisariatul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor
Bihor în vederea protej rii popula iei împotriva practicilor comerciale ilicite;



Prezentarea unor proceduri privind sistemul de securitate social , în contextul integr rii României în
Uniunea European .
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Informare cu privire la activit ile întreprinse, în cursul anului 2016, pentru a oferi siguran
persoanelor vârstnice care locuiesc singure sau în case izolate i care prezint vulnerabilitate sporit la
fenomenul infrac ional.



Informare privind derularea Programului Opera ional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate în anul
2016.



Informare privind serviciile i presta iile sociale ce se vor acorda persoanelor vârstnice, din municipiul
Oradea, în anul 2017.



Informare privind Programele na ionale de s n tate care vor fi derulate i finan ate în 2017 i 2018 de
Ministerul S n t ii i Casa Na ional de Asigur ri de S n tate.



Informare privind situa ia i evolu ia domeniului economiei sociale la nivelul Jude ului Bihor, în anul
2016 i primele cinci luni ale anului 2017.



Informare privind stadiul recalcul rii pensiilor în conformitate cu prevederile Hot rârii Guvernului nr.
291/2017, pentru completarea articolului 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin H.G. nr. 257/2011.



Informare privind repartizarea biletelor de tratament în semestrul I 2017, pentru pensionarii din
sistemul public de pensii, asigura ii din sistemul public de pensii i beneficiarii prevederilor unor legi
speciale.



Principalele activit i desf urate în anul 2017 de c tre Serviciul Control Oficial Siguran a
Alimentelor din cadrul DSVSA Bihor.



Prezentarea factorilor de risc care influen eaz puternic s n tatea uman .



Informare privind derularea, în anul 2017, a Programelor na ionale de s n tate finan ate de Ministerul
S n t ii i Casa Na ional de Asigur ri de S n tate.



Informare privind aplicarea prevederilor Legii nr. 448/2006, actualizat , privind protec ia

i

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, la nivelul jude ului Bihor i a H.G. nr. 430/2008
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea i func ionarea comisiei de evaluare a persoanelor
adulte cu handicap.


Prezentarea Programului Opera ional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014 -2020

i

implementarea la nivelul jude ului Bihor în perioada 2014 -2017.


Activit ile desf urate în cursul anului 2017 de c tre Comisariatul Jude ean Bihor pentru Protec ia
Consumatorilor, în vederea protej rii popula iei împotriva practicilor comerciale ilicite.

H. SERVICII COMUNITARE DE UTILIT

I PUBLICE

-Monitorizarea Strategiei Serviciilor Comunitare de Utilit i Publice.
Institu ia Prefectului Jude ului Bihor în conformitate cu prevederile H.G. nr. 246/2006 pentru
aprobarea Strategiei na ionale privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice a
întocmit în cursul anului 2017 rapoarte de monitorizare i evaluare pentru fiecare tip de serviciu comunitar de
utilitate public în care au fost descrise progresele ob inute în implementarea strategiei care vizeaz , în esen ,
extinderea, modernizarea i eficientizarea acestora servicii i a infrastructurii tehnico-edilitare aferente
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acestora la standarde europene, în conformitate cu angajamentele asumate de România prin Tratatul de
aderare la Uniunea European .
Ca urmare a finan rii investi iilor necesare dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice cu fonduri
din bugetul de stat, bugetele locale, fonduri comunitare i alte surse, situa ia acestora la sfâr itul anului 2017,
era urm toarea:


Serviciul de alimentare cu ap

Procentul de locuitori, din jude ul Bihor racorda i la o surs centralizat de ap potabil este de
79,88%.
În municipii procentul de locuitori racorda i la o surs centralizat de ap potabil este de 98,5%, în ora e
79,01% iar în comune 65,16%.
Din totalul de 101 unit i administrativ-teritoriale 91 furnizeaz ap în sistem centralizat. Nu furnizeaz
ap în sistem centralizat urm toarele 10 unit i administrativ teritoriale: Au eu, Avram Iancu, Brusturi,
C pîlna, Fini , Giri u de Cri , Lazuri de Beiu , Sîmb ta, Spinu , inteu.
Capacit i actuale de producere/furnizare/ înmagazinare apei potabile.
 Lungimea total a conductelor de aduc iune - 601,049 km
 Num rul sta iilor de clorina

-110 buc.

 Capacitate total a sta iilor de tratare a apei - 3175 l/s
 Capacitatea rezervoarelor de înmagazinare - 71.540 mc.
 Sta ii de pompare i repompare – 264 buc i cu o capacitate de 22.056,892 mc/h
 Lungimea re elei de distribu ie 

2.757,561 km.

Canalizarea i epurarea apelor uzate i colectarea, canalizarea i evacuarea apelor pluviale.

Procentul de locuitori, din jude ul Bihor, racorda i la sistemul de canalizare este de 45,49%.
În municipii procentul de locuitori racorda i la o canalizare este de 89,05%, în ora e 43,72% iar în comune
11,84%.
Capacit ile actuale de canalizare i epurarea apelor uzate
 Lungimea re elei de canalizare menajer – 808,544 km
 Lungimea re elei de canalizare pluvial – 253,937 km
 Lungimea re elei de canalizare unitar – 217,9 km
 Num rul sta iilor de pompare – 114
 Capacitatea sta iilor de pompare – 6747,31 mc/h
 Sta ii de epurare – capacitate 13487 mc/h, din care 3 cu o treapt , 14 cu 2 trepte i 8 cu 3
trepte de epurare.


Alimentarea cu energie termic în sistem centralizat

Energie termic în sistem centralizat se furnizeaz în municipiile Oradea i Beiu

i comuna Sînmartin.

Municipiul Oradea
Sistemul centralizat de înc lzire este asigurat de S.C. Termoficare S.A. Oradea, care gestioneaz 219,5 km de
re ea termic , astfel:
- Re ea termica primar – 77 km;
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- Re ea termica secundar – 142,5 km.
De asemenea, au în administrare un num r de 149 de puncte termice. Sunt deservite aproximativ 61.344 de
apartamente, 226 de institu ii publice (scoli, licee, gr dini e, etc.), precum si un num r de 1.937 de agen i
economici (institu ii bancare, unit i de produc ie etc.).
Municipiul Beiu
În municipiul Beiu furnizarea serviciului de înc lzire centralizat este realizat de S.C. Transgex S.A. Oradea.
În municipiul Beiuş, folosirea energiei geotermale în sistem centralizat a înlocuit în totalitate agentul termic
bazat pe sisteme clasice de preparare (p cur , combustibil lichid uşor) cu energie geotermal .

În sistem

centralizat se distribuie agent termic pentru înc lzire şi ap cald de consum pentru 103 blocuri de locuin e, cu
1387 de apartamente, 3 licee, şcoli generale, gr dini e, biserici, sedii de institu ii publice.
Comuna Sânmartin
Sistemul centralizat de înc lzire este asigurat de S.C. Termoficare Oradea. Sunt racordate 861
apartamente.


Salubrizarea localit ţilor
Termenele de
sistare /încetare a
activit ii sau

Localitatea

conformare a
depozitelor de
de euri neconforme

Data sist rii
activit ilor de

Observa ii

depozitare.

potrivit H.G. nr.
349/2005.
Depozitul neconform din Oradea i-a sistat activitatea de depozitare în
Oradea

2008

2005

luna august 2005, dat la care a fost pus în func iune depozitul conform de
de euri, realizat printr-un parteneriat public privat între Prim ria
Municipiului Oradea i Keviep Kft. Debre in.
Depozitul neconform Ale d i-a sistat depozitarea în anul 2009, conform

Ale d

2009

2009

H.C.L. Ale d nr. 185/29.09.2009 i a notific rii c tre APM Bihor nr. 948
din 21.10.2010.
Prim ria municipiului Beiu a decis sistarea depozit rii de eurilor în

Beiu

2009

2011

depozitul neconform prin H.C.L. nr. 18/03.03.2011, iar la APM a fost
depus Notificarea nr. 3.809/01.03.2011.
Prim ria municipiului Marghita a decis sistarea depozit rii de eurilor în

Marghita

2010

2010

S cuieni

2010

2010

2010

2010

Salonta

2017

Sem I 2016

Valea lui Mihai

2017

Sem I 2016

depozitul neconform prin HCL nr. 131/28.10.2010. 2011, iar la APM a fost
depus Notificarea nr. 9814/16.07.2010.

tei

H.C.L. nr. 82/08.06.2010 i Notificarea APM nr. 2258/06. 2010
Sistarea activit i în semestrul I 2016 i a fost predat pentru efectuarea
lucr rilor de închidere i monitorizare postînchidere.
Sistarea activit i în semestrul I 2016 i a fost predat pentru efectuarea
lucr rilor de închidere i monitorizare postînchidere.

Pentru colectarea de eurilor generate de întreaga popula ie a jude ului BIHOR , Consiliul Jude ean deruleaz
proiectul: Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Bihor care are ca obiective
specifice:
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- Colectarea deşeurilor menajere de la întreaga popula ie a jude ului;
- Implementarea colect rii separate a deşeurilor reciclabile atât în mediul urban, cât şi în mediul rural;
- Realizarea unui grad cât mai mare de valorificare a deşeurilor municipale şi asigurarea îndeplinirii intelor
privind deşeurile de ambalaje;
- Reducerea cantit ii de deşeuri biodegradabile la depozitare prin compostare şi alte metode de tratare astfel
încât s se asigure atingerea intelor legislative;
- Gestionarea corespunz toare a fluxurilor speciale de deşeuri (deşeuri municipale periculoase, deşeuri
voluminoase, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, n moluri rezultate de la sta iile de epurare
or şeneşti);
- Colectarea şi valorificarea poten ialului util din deşeurile din construc ii şi demol ri;
- Închiderea depozitelor neconforme;


Transportul public local de c l tori

Transport public local se realizeaz în municipiul Oradea i comuna Bor .
Populaţia deservit : 240.000 locuitori
Suprafaţa deservit : urban 115,56 kmp
Infrastructura rutier a jude ului Bihor
 Drumuri comunale: 1722,452 km, din care:
- de p mânt
- pietruite

– 271,018 km
– 592,235 km

- îmb. provizorie – 47,25
- asfaltate

km

– 811,949 km

 Str zi: 3502,513 km , din care:
- de p mânt

– 523,87 km

- pietruite

– 1574,015 km

- îmb. provizorie– 36,503
- asfaltate

km

– 1368,125 km



Drumuri jude ene -



Drumuri na ionale – 480,577 km.

952,337 km

I. MANAGEMENTUL SITUA IILOR DE URGEN
Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen
conformitate cu prevederile Ordonan ei de Urgen
Management al Situa iilor de Urgen

al jude ului Bihor şi-a desf şurat activitatea în

a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Na ional de

cu modific rile şi complet rile ulterioare, a Hot rârii Guvernului nr.

1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatoric , atribu iile,
func ionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situa ii de urgen , a hot rârilor Comitetului
Na ional pentru Situa ii Speciale de Urgen , a Planului de activitate al C.J.S.U. şi a ordinelor prefectului
emise în acest sens.
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În anul 2017 s-au desf şurat 11 şedin e extraordinare şi videoconferin e la sediul Institu iei
Prefectului, organizate de conducerea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi 2 şedin e ordinare
semestriale ale Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen .
În cadrul şedin elor C.J.S.U. au fost adoptate 4 hot râri ale Comitetului Jude ean pentru Situa ii de
Urgen , astfel:
 Hot rârea nr. 1 a Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen

din 10.02.2017, pentru

punerea în func iune a sta iilor de pompare de desecare: SP Ant, SP Botean, SP Barmod, SP
Cefa, SP Iraghio

i SP Corhana;

 Hot rârea nr. 2 a Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen

din 15.06.2017, pentru

aprobarea Raportului de sintez nr. 7415/29.05.2017 privind ap rarea împotriva inunda iilor,
fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construc iile hidrotehnice i polu rilor
accidentale din jude ul Bihor, în perioada 04 – 14.05.2017;
 Hot rârea nr. 3 a Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen

din 20.09.2017, pentru

aprobarea Anexei privind valoarea pagubelor produse la unit ile Ministerului Afacerilor
Interne de la nivelul jude ului Bihor, generate de fenomenele meteorologice periculoase din
data de 17.09.2017;
 Hot rârea nr. 4 a Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen

din 20.09.2017, pentru

aprobarea Raportului de sintez nr. 9113/20.09.2017, privind ap rarea împotriva inunda iilor,
fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construc iile hidrotehnice i polu rilor
accidentale din jude ul Bihor, din data de 17.09.2017,
În urma şedin elor extraordinare ale C.J.S.U., ca urmare a primirii aten ion rilor/avertiz rilor
hidrometeorologice cod galben/portocaliu, au fost stabilite urm toarele m suri:


verificarea permanen ei la sediile prim riilor din localit ile aflate sub inciden a codului
galben/portocaliu;



reactualizarea situa iei cu mijloacele şi materialele prev zute în Planurile proprii la inunda ii;



supravegherea continu a digurilor, a podurilor, pode elor şi altor sec iuni înguste de pe
cursurile de ap , în scopul evit rii bloc rii lor cu plutitori, precum şi a zonelor în care este
posibil formarea toren ilor;



asigurarea cur

rii gurilor de canal şi a colectoarelor de c tre serviciile de gospod rire

comunal pentru preluarea apelor provenite din ploile abundente;


refacerea şan urilor şi rigolelor pentru scurgerea apei;

Acţiunile şi m surile cu caracter preventiv/pre-dezastru, au vizat:


analiza în şedin e ordinare şi extraordinare a m surilor care trebuie luate pentru gestionarea
situa iilor de urgen generate de fenomene hidrometeorologice periculoase, ninsori, viscol etc.;



preg tirea şi diseminarea materialelor pentru instructajul semestrial referitoare la m surile ce se
impun a fi luate în caz de secet , canicul , prevenirea incendiilor de vegeta ie şi cele specifice
sezonului rece;



diseminarea planurilor de m suri specifice sezonului cald şi rece c tre membrii CJSU şi CLSU;
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verificarea asigur rii permanen ei la prim rii, pe zone de risc, dup transmiterea unor avertiz ri;



instruirea primarilor privind gestionarea situa iilor de urgen

generate de fenomene

hidrometeorologice periculoase;


controale colective cu Comisariatul Jude ean al G rzii de Mediu şi Administra ia Bazinal de
Ap Crişuri.

Acţiunile desf şurate pe timpul situaţiilor de urgenţ au constat în:
- monitorizarea evolu iei tipurilor de risc identificate în jude ;
- transmiterea operativ c tre membrii CJSU şi CLSU a mesajelor de înştiin are privind evolu ia
fenomenului;
- men inerea unei leg turi permanente cu comitetele locale pentru situa ii de urgen

din localit ile

în care s-au produs situa ii de urgen ;
- coordonarea, prin Centrul Opera ional, a ac iunilor de limitare şi înl turare a efectelor negative
produse de situa iile de urgen în zona de competen ;
- asigurarea fluxului – informa ional decizional între C.J.S.U. şi C.L.S.U. şi informarea operativ a
Centrului Operativ de Comand al Ministerului Afacerilor Interne, a Centrului Opera ional
Na ional şi a Institu iei Prefectului despre evolu ia situa iilor de urgen , m surile întreprinse şi
pagubele înregistrate.
Acţiunile post-eveniment s-au concretizat în constituirea unor comisii de specialişti, prin ordin al prefectului,
pentru constatarea şi evaluarea pagubelor produse de inunda ii, care împreun cu membrii comitetelor locale
pentru situa ii de urgen

din localit ile afectate au inventariat pagubele şi au propus m suri pentru

înl turarea efectelor produse.
 Au fost evaluate pagubele produse în 22 unita i administrativ teritoriale,valoarea pagubelor fiind de
15.656 mii lei ,au fost înaintate dou proiecte de hot rîri de guvern pentru aprobarea sumelor din
fondul de rezrv bugetar aflat la dipozi ia guvernului pe anul 2017 ,a fost aprobat alocarea sumei
de 9.918 mii lei, din care 8.728 mii lei pentru refacerea lucr rilor de infrastructur ,40 mii lei pentru
imobilele apar inînd Miniserului Afacerilor Interne i 1.150 mii lei pentru refacerea l caselor de cult
afectate.
În vederea asigur rii unui management performant al activit ilor coordonate de c tre CJSU au fost
întocmite urm toarele planuri:
 Planul de activitate al Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen pe anul 2017;
 Schema cu riscurile teritoriale din jude ul Bihor;
 Planul de analiz şi acoperire a riscurilor din jude ul Bihor;
 Planul de Asigurare cu Resurse Umane, Materiale şi Financiare (P.A.R.U.M.F.) al jude ului
Bihor;
 Metodologia desf şur rii antrenamentelor de înştiin are cu comitetele pentru situa ii de
urgen şi operatorii economici surs de risc;
 Analiza activit ii desf şurate de c tre Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen

în anul

2016;
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 Planurile de m suri pentru perioada sezonului cald şi rece;
 Registrul de riscuri şi capabilit i existente la nivelul jude ului Bihor (introducere în aplica ia
RO-RISK);
 Informarea D.S.U. şi I.G.S.U. privind desf şurarea şedin elor ordinare şi extraordinare al
Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen ;
 M surile de prevenire pentru perioadele caniculare necesar a fi luate de c tre Comitetele
Locale pentru Situa ii de Urgen ;
 Raportul de sintez

nr. 7415/29.05.2017, privind ap rarea împotriva inunda iilor,

fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construc iile hidrotehnice

i

polu rilor accidentale din jude ul Bihor, în perioada 04 – 14.05.2017;
În anul 2017 au fost emise 6 ordine ale prefectului pentru prevenirea şi gestionarea situa iilor de
urgen , dup cum urmeaz :
 1 ordin al prefectului privind actualizarea componen ei Comitetului Jude ean pentru Situa ii
de Urgen ;
 2 ordine ale prefectului privind constituirea unor comisii de specialişti pentru constatarea şi
evaluarea pagubelor produse de fenomenele meteorologice periculoase;
 1 ordin al prefectului privind constituirea Comandamentului jude ean Bihor pentru
desz pezire şi combaterea poleiului şi a altor fenomene periculoase specifice sezonului rece
2017 – 2018;
 1 ordin al prefectului privind activarea Centrului Jude ean de Coordonare i Conducerea
Interven iei;
 1 ordin al prefectului privind opera ionalizarea Centrului Jude ean de Coordonare

i

Conducerea Interven iei.
Se poate concluziona faptul c în acest an, Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen

al

jude ului Bihor împreun cu toate institu iile cu func ii de sprijin şi-au îndeplinit atribu iile legale în domeniul
managementului situa iilor de urgen , asigurând prevenirea şi gestionarea eficient a situa iilor de urgen sau
a st rilor poten ial generatoare de situa ii de urgen din jude ul Bihor.
J. MONITORIZAREA ACTIVIT

ILOR DESF

URATE ÎN JUDE PENTRU ASIGURAREA

ORDINII PUBLICE
În cursul anului 2017 au avut loc 52 de întîlniri cu institu iile competente pentru prevenirea infrac iunilor
şi ap rarea drepturilor şi a siguran ei cet enilor, urm rindu-se realizarea urm toarelor obiective
-prevenirea i combaterea criminalit ii organizate,transfrontaliere i terorismului
-prevenirea i combaterea macrocriminalit ii în special a criminalit ii economico-financiare i
corup iei
-cre terea gradului de siguran

i protec ie a cet eanului

-cre terea nivelului de securitate a persoanelor fizice/juridice i entit ilor statului în spa iul
cibernetic
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-consolidarea frontierei de stat, gestionarea problematicii migra iei ilegale, azilului i integrarea
str inilor
-dezvoltarea capacit ii administrative i opera ionale a structurilor cu atribu ii în domeniul ordinii
i siguran ei publice
K. ACTIVIT

I PENTRU URM RIREA MODULUI DE APLICARE A UNOR ACTE

NORMATIVE
- Aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind cre terea siguran ei în unit ile de înv

mânt, cu

modific rile ulterioare.
Conform prevederilor legii au loc întâlniri trimestriale cu membrii grupului de lucru implicaâi în activitatea de
menâinere i îmbun t ire a siguran ei în unit ile de învî îmânt din jude . S-au analizat diferite aspecte legate
de investi ii necesare – repara ii sau construc ii împrejmuiri, instalare sisteme de alarm

i supraveghere- i

cazurile de indisciplin ap rute la diferite nivele în jude .
Conform Planului Teritorial Unic de îmbun t ire a siguran ei în coli, în datele de 01.03, 01.07. i 01.09. ale
fiec rui an se transmite M.A.I. machetele cuprinzând date referitoare la starea de siguran a cl dirilor, situa ia
privind securitatea la incendii, situa ia num rului de elevi, precum i sumele alocate de UAT-uri pentru paz ,
protec ie i investi ii în acest sens.
- Comisia de monitorizare a aplic rii prevederilor O.U.G nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate i
panifica ie pentru elevii din înv

mântul primar i gimnazial de stat i privat, precum i pentru copii

pre colari din gr dini ele de stat i private cu program normal de 4 ore, cu modific rile i complet rile
ulterioare.
La nivelul Institu iei Prefectului s-a emis i actualizat ordinul prefectului pentru comisia jude ean de
monitorizare a aplic rii OUG 96/2002, pe parcursul anului monitorizându-se derularea de c tre Consiliul
Jude ean Bihor a programului, a modalit ilor de contractare a produselor i verific rile f cute de DSVSA. De
asemenea se verific în fiecare an la nivelul colilor condi iile de depozitare a produselor i condi iile de
transport i distribuire a lor.
- Aplicarea dispozi iilor H.G. nr. 799/2014 privind implementarea Programului opera ional Ajutorarea
persoanelor defavorizate, cu modific rile i complet rile ulterioare
Compartiementul Afaceri Europene i Rela ii Interna ionale din cadrul institu iei monitorizeaz
Programul Opera ional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) gestionat de Ministerul Dezvolt rii
Regionale Administra iei Publice i Fondurilor Europene în baza urm toarelor acte normative:
Regulamentul nr. 223/2014 al Parlamentului european i al Consiliului din 11 martie 2014,
Hot rârea Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului opera ional Ajutorarea persoanelor
defavorizate,
-

Hot rârea Guvernului nr. 627/2015 pentru modificarea şi completarea Hot rârii Guvernului nr.
799/2014 privind implementarea Programului opera ional ajutorarea persoanelor defavorizate,

-

Ordinul Ministrului MDRAPFE nr. 6362/09.10.2017 privind aprobarea Ghidului Solicitantului POAD
2017/2018.
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De asemenea, la nivelul jude ului s-a constituit prin Ordinul Prefectului nr. 121/13.04.2017, Grupul de
lucru jude ean POAD, iar la nivel local s-au contituit prin dispozi ii de primar, cele 101 Grupuri Locale pentru
implementarea POAD. De asemenea, la solcitarea Ministerului Dezvolt rii Regionale Administra iei Publice
i Fondurilor Europene au fost asigurate condi iile necesare preg tirii derul rii POAD la nivel local i au fost
comunicate datele necesare pentru organizarea licita iei la nivel na ional pentru achizi ia pachetelor cu
produse alimentare i produse de igien destinate beneficiarilor finali.
Astfel, în colaborare cu unit ile administrativ teritoriale i serviciile publice deconcentrate au fost
estima i un num r total de 35717 persoane din care (17850 beneficiari de venit minin garantat, 15717
beneficiari de aloca ie de sprijin familial i 2150 persoane/familii aflate temporar în situa ii critice de via

i

care se afl în situa ii deosebite de vulnerabilitate). De asemenea au fost comunicate c tre Ministerul
Dezvolt rii Regionale Administra iei Publice i Fondurilor Europene: adresele de livrare, locul de depozitare,
precum i numele persoanei împuternicite pentru semnarea proceselor verbale de recep ie i a documentelor
de gestiune.
Alte activit i desf urate în acest domeniu au fost ac iuni de informare în cadrul Comitetului
Consultativ pentru Dialog Civic i Persoane Vârstnice Bihor cu privire la modific rile survenite la nivel
european în acest domeniu, precum i acordarea sprijinului i suportului logistic pentru organizarea unuei
misiuni de control privind derularea POAD 2014 i POAD 2015-2016 în cadrul c reia reprezentan ii
Ministerului Dezvolt rii Regionale Administra iei Publice i Fondurilor Europene au verificat 11 unit i
administrativ teritoriale (TILEAGD, DOBRE TI, VADU CRI ULUI, TULCA, UNCUIU , CUR

ELE,

C BE TI, BOR , CETARIU, S LARD, S NIOB) privind modalitatea de livrare a produselor alimentare i
corectitudinea distribu iei ajutoarelor alimentare c tre beneficiarii finali. (detalii sunt prezentate pe larg la
punctul IV, litera C Afaceri europene, rela ii interna ionale, dezvoltare economic , programe i strategii
guvernamentale).
 Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal aplicarea
prevederilor Legii nr.677/2001
Pe parcursul anului 2017 a fost asigurat aplicarea prevederilor Legii nr.677/2001 pentru protec ia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circula ie a acestor date atât la
nivelul Institu iei Prefectului Jude ului Bihor, cât i la nivelul celor dou servicii subordonate: Serviciul Public
Comunitar Regim Permise de Conducere i Înmatriculare a Vehiculelor Bihor i Serviciul Public Comunitar
pentru Eliberarea i Eviden a Paşapoartelor Simple Bihor. De asemenea s-a realizat o bun colaborare cu
Agen ia Na ional

pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Perosonal pe de o parte

i Oficiul

Responsabilului cu Protec ia Datelor Personale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pe de alt parte în
domeniul protec iei datelor persoanale, în sensul primirii informa iilor transmise de acestea i disemin rii
informa iilor c tre factorii intersa i. A fost elaborat i transmis Raportul anual pentru anul 2017 privind
implementarea Legii nr.677/2001 pentru protec ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal i libera circula ie precum i actualizarea sec iunii ,,Model de formulare,, de pe site-ul oficial
con inând modele de cereri privind datele personale, respectiv model de cerere privind drept de acces, drept de
opozi ie, drept de interven ie, alte modele de cereri. De asemenea a fost realizat o misiune de audit intern
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privind protec ia persoanelor cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal pentru perioada 01.01.201430.04.2017.
L. ALTE ACTIVIT

I

1.Participarea la efectuarea ac iunilor de control în domeniul situa iilor de urgen
În cursul anul

7 au fost planificate și organizate

În perioada 7.

-10.04. 2017 –acțiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate

de urgență.

acțiuni de control în domeniul situațiilor

cursurile de apă și au fost realizate șanțurile și rigolele în localități, pentru asigurarea secțiunilor de

scurgere a apelor mari în județul Bihor, la această acțiune au participat reprezentanții Instituției

prefectului, ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență, ai Administrației Bazinale de Apă Crișuri pentru remedierea deficiențelor au fost stabilite măsuri cu termene.

În perioada 05.07-31.07 2017- s-a f cut inventarierea i inspectarea haldelor de steril existente în

jude ul Bihor - la aceast ac iune au participat reprezentan ii Institu iei prefectului , Inspectoratului pentru
Situa ii de Urgen , Administra iei Bazinale de Ap Cri uri, Compartimentului de Inspec ie teritorial pentru
Resurse Minerale, Agen iei pentru Protec ia Mediului, G rzii de Mediu Inspectoratului jude ean în Construc ii
i Direc iei Silvice.
În perioada 13-15.11.2017 s-a desf urat ac iune de verificare a st rii tehnice i func ionale a
construc iilor hidrotehnice cu rol de ap rare împotriva inunda iilor - la aceast

ac iune au participat

reprezentan ii Institu iei prefectului, Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen , Administra iei Bazinale de
Ap Cri uri i Administra iei Na ionale de Îmbun t iri Funciare - Filiala Teritorial Some -Cri Oradea - au
fost stabilite termene i responsabilit i pentru remedierea deficien elor.
2.Rezolvarea solicit rilor adresate institu iei de c tre alte entit i publice
- S-a solicitat din partea unui deputat din Parlamentul României implicarea Institu iei-Prefectului
jud. Bihor în eradicarea buruienilor cu factor alergen (ambrozia) – S-a emis o circular c tre toate prim riile
din jude ul Bihor pentru identificare i eliminare a buruienilor cu factor alergen;
- S-a solicitat implicarea prefectului în asigurarea unui cadru impar ial de dezbatere pentru
probleme de interes local, spre exemplu ferma de porcine Nutripork. S-a asigurat sala mare a Prefecturii
pentru dezbaterea organizat de Agen ia pentru Protec ia Mediului Bihor;
3.Activit idesf urate pentru buna organizare a alegerilor Nu a fost cazul
M. ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABIL , RESURSE UMANE, ACHIZI II PUBLICE I
ADMINISTRATIV
Activit ile de mai sus au fost tratate pe larg în capitolul III, punctele 2, 3, 4 i 5.
De men ionat c activit ile de mai sus sunt în coordonarea managerului public.
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N. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea i Eviden a Pa apoartelor Simple
Anul
2016
25.673

Anul
2017
32.023

16.539

19.512

1.398

2.457

955

986

586

613

8.011

12.511

- paşapoarte temporare C.R.D.S.

148

210

- refuzate, din care:

20

8

cereri paşaport electronic

10

6

cereri paşaport temporar

10

2

23.615

29.001

- paşapoarte temporare, din care:

8.157

12.503

- C.R.D.S.

148

210

- paşapoarte electronice, din care:

15.458

16.498

- C.R.D.S.

893

373

- rebuturi de emitere

4

8

- rebuturi tehnologice (defect de fabrica ie)

39

47

9852

12.491

- men iuni anulate deces

2

0

- men iuni anulate renun are cet enie

4

1

- men iuni restrictive (I, R, L)

456

424

- persoane sanc ionate

234

177

- sanc iuni aplicate (valoare - RON)

8615

6600

- taxe alte servicii (valoare - RON)

9328

----

- dovezi interdic ie

424

- paşapoarte livrate prin curier

279

Total cereri primite
din care:
- paşapoarte electronice
cu cerere prin ambasad
- paşapoarte electronice C.R.D.S., din care:
cu cerere prin ambasad
- paşapoarte temporare

Total paşapoarte personalizate
din care:

- men iuni anulate

270
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O. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE I
ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR
1.Activitatea desf urat pe linie de permise de conducere i examin ri auto
Situa ia operativ pe linia regimului permiselor de conducere înregistrat la nivelul Compartimentului
Regim Permise de Conducere şi Examin ri s-a încadrat în trendul general de cre tere a solicit rilor cet enilor
în domeniul emiterii permiselor de conducere ori a preschimb rii permiselor de conducere str ine cu
documente similare româneşti în anul 2017 comparativ cu anul 2016.
În cursul anului 2017 am realizat monitorizarea atent a modului de derulare a activit ilor de rela ii
cu publicul urm rindu-se rezolvarea cererilor cet enilor referitoare la activitatea regim permise de conducere
ori examinare auto, în

mod

operativ, f r

aglomera ii de persoane la ghişeele biroului i eliberarea

dovezilor de circula ie în termen de 2 ore de la depunerea documentelor.
În cursul anului 2017 personalul desemnat la nivelul serviciului a verificat şi preluat un num r de 449
dosare de preschimbare a permiselor de conducere str ine cu documente similar româneşti, iar alte 21 dosare
fiind în curs de verificare pe lâng autorit ile emitente ale permiselor de conducere, în toate cazurile fiind
aplicat strict procedura reglementat de O.M.A.I. 163/2011 privind preschimbarea permiselor str ine cu
documente similare româneşti, modificat prin O.M.A.I. nr. 149/03.10.2014.
În ceea ce priveşte situa ia principalelor activit ii desf şurate de c tre lucr torii compartimentului în
anului 2016 comparativ anul 2017 se prezint astfel:

Nr.

Activitatea

în anul 2016

în anul 2017

crt.

Diferenţe +/-

1

Persoane programate

23.488

19.327

- 4.161

2

Candidaţi examinaţi

22.270

18.381

-3.889

3.

Candidaţi admişi pb. practic

8.409

8.004

- 405

4.

Permise de conducere emise

22.381

33.531

+11.150

5.

Permise de conducere str ine preschimbate

431

449

6.

Total posesori permise de conducere

219.906

229.142

+ 9.236

7.

Procentaj de promovabilitate

45.52%

45.02%

- 0,5%

2.Activitatea desf urat pe linie de înmatriculare i eviden

+18

a vehiculelor

În cadrul Institu iei Prefectului – jude ul Bihor func ioneaz Serviciul Public Comunitar Regim
Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Bihor, având dou atribu ii principale care se reg sesc în
chiar denumirea serviciului.
Pe parcursul anului 2017, lucr torii Compartimentului Înmatricul ri şi Eviden a Vehiculelor Rutiere
au operat în Registrul Jude ean de eviden

a vehiculelor rutiere un nr. 43.143 înmatricul ri vehicule, 26.185

radieri din circula ie a vehiculelor şi au fost eliberate un num r de 29.903 autoriza ii şi numere provizorii,
astfel încât la data de 31.12.2017 parcul de autovehicule la nivelul jude ului cuprinde 236.109 vehicule.
Activitatea desf şurat de personalul Compartimentului Înmatricul ri si Eviden a Vehiculelor Rutiere
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în anul 2017 comparativ cu anul 2016 se prezint astfel:

Nr.

Activitatea

în anul 2016

în anul 2017

Diferenţe +/-

7

7

-

15.314

26.185

+10.871

28.277

46.337

+ 18.060

25.809

43.143

+ 17.334

29.411

29.903

+ 492

216.012

236.109

+20.097

crt.
1

Autoriza ii probe

2

Radieri din circula ie

3

Certificate de
înmatriculare emise

4

Înmatricul ri vehicule

5

Autoriza ii

provizorii

emise
6

Total parc auto

Situa ia operativ pe linia examin rii persoanelor pentru ob inerea permisului de conducere a determinat
desemnarea zilnic a unor lucr tori din cadrul Compartimentului Înmatricul ri şi Eviden a Vehiculelor
Rutiere în comisiile zilnice de examinare auto, situa ie care a impus repartizarea agen ilor casieri ai Direc iei
Regim Permise de Conducere i Înmatriculare a Vehiculelor s desf şoare activit i de înmatriculare i radiere
a vehiculelor rutiere în cadrul ghişeelor de deservire a publicului aflate la nivelul serviciului.
V. SUPORT DECIZIONAL
Controlul intern managerial
Pe baza rezultatelor autoevalu rii la nivelul Institu iei Prefectului Jude ul Bihor, gradul de
conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele din Programul propriu de dezvoltare a
controlului intern/managerial este: 15/16 standarde sunt implementate, 1 standard este par ial implementat,
conform Situa iei sintetice a rezultatelor autoevalu rii sistemului de control intern managerial întocmit,
respectiv Anexa 4.2 la instruc iuni (ordin SGG 400/2015).
În baza art.4 alin 3 din O.G. nr.119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv,
cu modific ri

i complet ri ulterioare, a fost întocmit Raportul anual asupra sistemului de control

intern/managerial, în care pe baza rezultatelor autoevalu rii la data de 31.12.2017, sistemul de control intern
managerial la nivelul Institu iei Prefectului Jude ul Bihor este apreciat ca fiind: par ial conform, cu
standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.
Registrul riscurilor
Pe parcursul anului 2017, Compartimentul Afaceri Europene i Rela ii Interna ionale din cadrul
Serviciului Coordonare Institu ional a asigurat Secretariatul Echipei Generale de Risc ca parte a Sistemului
de control intern managerial colaborând cu Secretariatul Comisiei pentru monitorizarea

i evaluarea

Sistemului de control intern managerial de la nivelul institu iei, asigurat de Corpul de Control în conformitate
cu prevederile Osgg 200/2016 privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entit ilor publice.
Activitatea a fost îmbun t it continuu prin emiterea Ordinelor Prefectului privind actualizarea componen ei
Comisiei de monitorizare a SCIM, constituirea Echipei Generale de Risc, precum i arpobarea regulamentului
de func ionare a acesteia. Au fost monitorizate i evaluate riscurile aferente obiectivelor fiec rei structuri
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manageriale din cadrul institu iei în baza fi elor de risc de la nivelul serviciilor i a fost actualizat Registrul de
Riscuri al Institu iei Prefectului Jude ului Bihor.
În cursul anului 2017 au avut loc un num r de 6 edin e ale Echipei Generale de Risc activitatea
desf urându-se în cadrul Echipei Generale de Risc de la nivelul institu iei sau cu ocazia reuniunilor Comisiei
Sistemului de Control Intern Managerial. Sedin ele s-au desf urat în conformitate cu legisla ia în vigoare
privind managementul riscului, Osgg 400/2015, Osgg 200/2016, procedura de sistem din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne nr.23/2012 privind managementul riscurilor, Ordinul Prefectului nr. 247/02.08.2017 privind
constituirea componen ei EGR, Ordinul Prefectului nr. 563/17.10.2017 privind Regulamentul de Organizare i
func ionare EGR.
Activitatea în cadrul EGR s-a desf urat în baza Calendarului de activit i elaborat pentru anul 2017,
Planului de m suri i ac iuni de control pentru anul 2017 elaborat pentru diminuarea riscurilor, precum i a
fi elor de risc (sec iunile A, B, C) completate de c tre responsabilii de risc, precum i Informarea anual a
Comisiei SCIM despre activitatea de gestionare a riscurilor. De asemenea, în cadrul EGR ca urmare a
activit ii de monitorizare i evaluare au fost gestionate un num r de 69 de riscuri realizându-se completarea i
actualizarea Registrului de Riscurilor.
Registrul procedurilor
Conform raportului privind stadiul implement rii i dezvolt rii la data de 31.12.2017 a sistemului de
control intern managerial la nivelul Institu iei Prefectului Jude ul Bihor, în baza machetei prev zute în cap.I al
Anexei 3 a OSGG nr.400/2015, cu modific ri i complet ri ulterioare, au fost raportate un num r de 174
proceduri , care se reg sesc i în Registrul de proceduri elaborat la nivelul institu iei.
Etic

i conduit

În conformitate cu Standardul de control/ intern managerial nr. 1 – Etic

i integritate precum i a procedurii

privind activitatea de consiliere etic în cursul anului 2017 au fost efectuate urm toarele activit i:
 Au fost efectuate 4 edin e cu privire la normele de conduit pe activit i i pe servicii/compartimente
pentru o parte din angaja ii institu iei. Normele de conduit avute în vedere au fost :
- norme de conduit privind asigurarea unui serviciu public de calitate
- norme de conduit privind activitatea public
 Monitorizarea aplic rii prevederilor codului de conduit
În urma monitoriz rii aplic rii prevederilor codului de conduit în anul 2017 nu s-au semnalat înc lc ri
ale codului de conduit la nivelul institu iei prefectului.
În cursul anului 2017, au fost primite 2 scrisori de mul umire primite în cutia cet eanului cu privire la trei
din angaja ii institu iei prefectului care într în contact direct cu cet enii.
 Au fost elaborate i transmise trimestrial la Agen ia Na ional a Func ionarilor Publici Anexa nr.1
Raportul privind respectarea normelor de conduit a func ionarilor publici. De asemenea, a fost transmis
semestrial Anexa 2 Raportul privind situa ia implement rii procedurilor disciplinare emise de Pre edintele
comisiei de disciplin din cadrul institu iei, pe platforma online pus la dispozi ie de Agen ia Na ional a
Func ionarilor Publici.
 În cursul anului 2017 nu au existat solicit ri pentru consiliere etic .
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Protec ia informa iilor clasificate
În conformitate cu Anexa la Hot rârea de Guvern nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor na ionale
de protec ie a informa iilor clasificate în România, la nivelul Institu iei Prefectului Jude ului Bihor au fost
efectuate urm toarele activit i:
 A fost actualizat Programul de Prevenire a Scurgerii de Informa ii Clasificate
 A fost realizat Planul anual de preg tire pentru personalul ce de ine autoriza ii de acces la informa ii
clasificate , au avut loc cursurile de preg tire în acest sens
 A fost elaborat Planul anual de control cu privire la protec ia informa iilor clasificate, a avut loc
controlul tematic în acest sens în cadrul Institu iei Prefectului Jude ului Bihor i la cele dou servicii
publice comunitare
 A fost realizat Planul de paz

i ap rare al institu iei

Prevenire i combaterea corup iei
În conformitate cu Strategia Na ional Anticorup ie 2016-2020, O.M.A.I. nr.86/2013 privind Metodologia
privind managementul riscurilor de corup ie la nivelul Institu iei Prefectului Jude ul Bihor 2017 au fost
efectuate urm toarele activit i:
 modificare a ordinului prefectului privind Grupul de lucru pentru organizarea i desf urarea
activit ilor de prevenire a corup iei
 Raportul privind implementarea inventarului m surilor de transparen

i de prevenire a corup iei

precum i indicatorii de performan asocia i stadardului
 M surile aplicate pentru prevenirea/controlul riscurilor de corup ie aferente riscurilor identificate la
nivelul institu iei prefectului au fost implementate i completate in aplica ia MARC ( Management
Asistat al Riscurilor de Corup ie).
 S-a întocmit i transmis la Direc ia General pentru Rela iile cu Institu iile Prefectului Inventarul
m surilor preventive anticorup ie i indicatorii de evaluare la nivelul institu iei.
VI.COOPERAREA INTERINSTITU IONAL

I RELA II INTERNA IONALE

 Protocoale, colaborări pe plan intern
 Protocol de colaboare nr. 5975 din 08.08.2017 dintre institu ia Prefectului Jude ului Bihor i Asocia ia
‘’Urma ii Marii Uniri,, având ca scop cinstirea memoriei participan ilor din jude ul Bihor, la Marea
Adunare Na ional de la Alba Iulia din Decembrie 1918.
 Protocoale, colaborări pe plan internațional
 Declara ie de parteneriat dintre Institu ia Prefectului jude ului Bihor, Inspectoratul de Poli ie Jude ean
Bihor, Inspectoratul Teritorial al Poli iei de Frontier Oradea, respectiv C pit nia jude ului HajduBihar pentru sus inerea parteneriatului proiectului SAFE BORDER SAFER LIFE depus spre finan are
în cadrul Programului INTERREG VA România Ungaria, Axa prioritar 6 ”Promovarea cooper rii
transfrontaliere între institu ii i cet eni”, Prioritatea de investi ii 11/b ”Consolidarea capacit ii
institu ionale a autorit ilor publice i a p r ilor interesate i o administra ie public eficient prin
promovarea cooper rii juridice i administrative i a cooper rii între cet eni i institu ii.

Pagină 53 din 56

VII.DIFICULT
ACTIVIT

I IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE / PROPUNERI DE EFICIENTIZARE A

II

Anul 2017 a însemnat o mai mare aten ie din partea conducerii la gestionarea bugetului alocat de
c tre Ministerul Afacerilor Interne. Resursele avute la dispozi ie, precum şi realocarea economiilor c tre
activit i vitale a necesitat o prioritizare permanent a activit ilor şi a domeniilor, astfel încât activitatea
institu iei şi climatul de lucru s nu fie afectate.
O provocare pentru anul 2017 a fost eliminarea timbrului de mediu la achizi ionarea de autovehicule,
care a generat triplarea activit ii de înmatriculare a autovehiculelor. S-a impus dezvoltarea i implementarea
rapid a unui sistem de programare online pentru serviciile publice de înmatriculare i pa apoarte, urmare a
solicit rii crescute. Rezolvarea a însemnat o mobilizare exemplar a angaja ilor de la SPCRPCÎV Bihor din
cadrul institu iei i inclusiv prezen a zilnic , timp de 2 luni, a managerului public la sediul SPCRPCÎV Bihor
pentru împ r irea biletelor de programare la ghi eu, altele decât cele online.
Având în vedere aloca iile bugetare transmise de Ministerul Afacerilor Interne, prezentate pe larg mai
sus, aloca ii diminuate în anii anteriori, s-a impus o eficientizare drastic a cheltuielilor institu iei. Liniile
prioritare de utilizare a bugetului au fost comunicate la edin ele operative i s-au întocmit proceduri care
limiteaz cheltuielile inutile sau mai putin prioritare i asigur asumarea r spunderii persoanelor decidente.
S-a constatat c nu exist un sistem electronic de management al documentelor, fapt ce îngreuneaz
orice modalitate de urm rire i organizare a circuitului documentelor. Exemplificând, un document nu poate fi
urm rit, consultat decât cu ajutorul arhivei fizice, necesitând resurse de timp i de resurs uman . Sistemul
supra-birocratizat dup care func ioneaz acest circuit ast zi, ar putea fi adaptat la instrumentele pe care
tehnologia de azi ni le ofer , i anume achizi ionarea unui sistem electronic de management al documentelor,
fiind astfel îmbun t ite urm toarele aspecte: scanare

i arhivare electronic ; repartizare

i urm rire

electronic a documentelor; eviden a intr rilor i ie irilor dup tipuri de acte, provenien a i perioada de
r spuns; registre electronice; eviden e electronice, etc;
VIII. OBIECTIVE 2018
Obiectivele institu iei pentru anul 2018 sunt identice cu cele pentru anul anterior, fiind men ionate în
Strategia 2015-2020 a institu iei (Planul de activit i al Institu iei Prefectului – jude ul Bihor în realizarea
obiectivelor opera ionale 2015-2020):
 Creşterea gradului de asigurare a legalit ii în jude ul Bihor
 Înt rirea climatului de pace social şi a comunic rii la nivel institu ional şi social
 Dezvoltarea managementului institu ional.
IX. CONCLUZII
JURIDIC: SERVICIUL JURIDIC, AVIZARE I CONTENCIOS ADMINISTRATIV
În exercitarea atribu iilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi
institu ia prefectului, republicat , precum i ale H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii
nr. 340/2004, precum i în îndeplinirea sarcinilor stabilite de Guvernul României i conducerea Ministerului
Afacerilor Interne, în anul 2017 la nivelul Serviciului Juridic activitatea a fost una deosebit de complex ,
Pagină 54 din 56

prioritare fiind obiectivele privind eficientizarea controlului de legalitate i accelerarea aplic rii legilor de
restituire a propriet ilor.
Astfel, în exercitarea atribu iilor specifice controlului de legalitate al actelor administrative emise,
respectiv adoptate de cei 101 primari i consilii locale, precum i de pre edintele i consiliul jude ean, s-au
desf urat ac iuni de îndrumare i verificare a activit ii acestor autorit i locale, atât la sediul prefecturii – cu
privire la actele administrative - cât i la sediul prim riilor i al consiliului jude ean, asigurându-se consulta ii
juridice i îndrumare cu privire la aplicarea actelor normative incidente, nout ile legislative, întocmirea
dosarelor de edin , eviden a actelor, existen a registrelor prev zute de lege, statutul uat, efectuarea
procedurii de transparen

decizional , întocmirea i prezentarea rapoartelor obligatorii de c tre primari i

consilierii locali, insistându-se pe întocmirea/actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al uaturilor, reglementarea situa iei juridice a acestor bunuri, cu accent pe p unile i p durile comunale,etc.
Situa ii mai deosebite au fost constatate cu privire la aplicarea legisla iei privind salarizarea
personalului din prim rii ( Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pl tit din fonduri publice ), în
semestrul al II-lea al anului 2017, legisla ie cu privire la care s-au asigurat îndrum ri prin circulare trimise i
observa ii punctuale pe fiecare act, autorit ile locale procedând la modific rile i complet rile cerute.
De asemenea, s-a asigurat o mai mare importan de c tre primari i func ionarii cu atribu ii specifice
în activitatea de identificare i întocmire a documenta iilor necesare clarific rii situa iei juridice a bunurilor
imobile (terenuri i construc ii) pe care le au în proprietate, inventarierea acestora în scopul complet rii
domeniului public al fiec rui uat i a unei eviden e cât mai complete a domeniului privat.
Important de amintit este i situa ia creat la nivelul CONSILIULUI JUDE EAN BIHOR , unde în
cursul lunilor septembrie și octombrie, Președintele Consiliului Județean Bihor a convocat consilierii
județeni în mai multe ședințe, ordinare, dar și de îndată, întrucât nu se întrunea cvorumul legal pentru
desfășurarea ședințelor.
Întrucât, prin ordin al prefectului, s-a constatat încetarea de drept a mandatului unui consilier jude ean
i s-a vacantat postul, pe ordinea de zi a unora dintre edin e s-a aflat proiectul de hot râre de validare a
mandatului supleantului pentru care partidul a confirmat faptul c e membru al partidului.
Ordinul prefectului în discu ie a fost atacat la instan a de contencios administrativ în vederea anul rii
lui, fiind respins cererea reclamantului de suspendare a acestuia, ac iunea fiind pe rol la Tribunalul Bihor
(fondul), respectiv în recurs pe cererea de suspendare la Curtea de Apel Oradea.
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Datorit eforturilor depuse în exercitarea activit ii de îndrumare în anul 2017 nu s-a considerat
oportun sesizarea instan ei de contencios administrativ pentru anularea unor hot râri ale consiliilor locale i
dispozi ii ale primarilor, deficien ele constatate fiind fie remediate, fie în curs de remediere, astfel încât s fie
asigurat cât mai riguros conformitatea cu legea a acestor acte.
În continuarea acestor eforturi, în semestrul al II-lea al anului 2018 ne-am propus desf urarea de
ac iuni de îndrumare i sprijin la sediul prim riilor, pentru jum tate dintre acestea, în special acolo unde nu
exist secretari titulari, posturile fiind ocupate cu delegarea atribu iilor acestora unor al i func ionari.
În conformitate cu Rapoartele de audit intern întocmite i aprobate în anul 2017 nu au existat
prejudicii constatate la nivelul institu iei prefectului.

PREFECT,
IOAN MIHAIU
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