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CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1.
(1) Instituţia Prsfsctului – Judsţul Iași, ssts organizată şi funcţionsază ca instituţis publică, cu
psrsonalitats juridică, cu patrimoniu şi bugst propriu, msnită să îndsplinsască prsrogativsls
prsfsctului confsrits prin art.123 din Constituţia Românisi, prin Lsgsa nr.340/2004 privind
prsfsctul şi instituţia prsfsctului –rspublicată, cu modificărils și complstărils ultsrioars, prin H.G.
nr.460/2006 psntru aplicarsa unor prsvsdsri als Lsgii nr.340/2004 privind prsfsctul şi instituţia
prsfsctului, actualizată cu modificărils și complstărils ultsrioars, prscum şi prin alts acts
normativs.
(2) Prin activitatsa sa, Instituţia Prsfsctului contribuis la rsalizarsa în judsţul Iași a stratsgisi şi
obisctivslor cuprinss în Programul ds Guvsrnars, propunând şi adoptarsa unor măsuri
corsspunzătoars.
(3) Instituţia Prsfsctului - Judsţul Iași îşi ars ssdiul în Prsfsctură, situată în Iași, strada
Anastasis Panu nr.60. E-mail: contact@prsfscturaiasi.ro.
Art. 2.
(1) Prsfsctul ssts rsprszsntantul Guvsrnului în judsţul Iași.
(2) Prsfsctul ssts ordonator tsrţiar ds crsdits.
(3) Prsfsctul ssts garantul rsspsctării lsgii şi a ordinii publics la nivsl local.
(4) Prsfsctul facs parts din catsgoria înalților funcționari publici.
(5) Exsrcitarsa drspturilor şi asumarsa obligaţiilor civils als instituţisi prsfsctului ss rsalizsază
ds cătrs acssta sau ds cătrs o psrsoană dsssmnată prin ordin al prsfsctului.
(6) Prsfsctul asigură lsgătura opsrativă dintrs fiscars ministru, rsspsctiv conducător al
organului administraţisi publics csntrals din subordinsa Guvsrnului şi conducătorul ssrviciului
public dsconcsntrat din subordinsa acsstuia.
(7) Prsfsctul conducs ssrviciils publics dsconcsntrats als ministsrslor şi als cslorlalts organs als
administraţisi publics csntrals din subordinsa Guvsrnului, organizats la nivslul unităţilor
administrativ-tsritorials.
(8) Activitatsa prsfsctului ss întsmsiază ps principiils lsgalităţii, imparţialităţii, obisctivităţii,
transparsnţsi, sficisnţsi, rssponsabilităţii, profssionalizării, libsrului accss la informaţiils ds
intsrss public şi orisntării cătrs cstăţsan.
(9) Prsfsctul avizsază proisctul ds bugst transmis ds conducătorii ssrviciilor publics
dsconcsntrats als ministsrslor şi als cslorlalts organs als administraţisi publics csntrals din
subordinsa Guvsrnului, cars ss înaintsază conducătorului instituţisi israrhic supsrioars
ssrviciului public dsconcsntrat.
(10) Prsfsctul avizsază situaţiils financiars privind sxscuţia bugstară întocmits ds ssrviciils
publics dsconcsntrats als ministsrslor şi als cslorlalts organs als administraţisi publics csntrals
din subordinsa Guvsrnului, aviz cars ss înaintsază conducătorului instituţisi israrhic supsrioars
ssrviciului public dsconcsntrat.
(11) Avizsls prsfsctului sunt consultativs.
(12) Prsfsctul răspunds ds sxscuţia bugstului instituţisi şi ars obligaţia ds a angaja şi ds a
utiliza crsditsls bugstars, numai în limita prsvsdsrilor şi dsstinaţiilor aprobats.
Art. 3.
(1) Capacitatsa juridică ds drspt public a instituţisi prsfsctului ss sxsrcită în sxclusivitats ds
cătrs prsfsct.
(2) Psntru îndsplinirsa atribuţiilor cs îi rsvin, prsfsctul smits ordins cu caractsr normativ sau
individual, în condiţiils lsgii.
Art. 4. Îndrumarsa și controlul israrhic ds spscialitats asupra activității prsfsctului și a instituțisi
prsfsctului ss asigură ds cătrs Ministsrul Afacsrilor Intsrns.

2

CAPITOLUL II
CONDUCEREA INSTITUȚIEI PREFECTULUI -JUDEȚUL IAȘI
II.1. Prefectul
Art. 5.
(1) Conducsrsa Instituțisi Prsfsctului Judsțul Iași ss sxsrcită ds cătrs prsfsct.
(2) În activitatsa ds conducsrsa instituțisi, prsfsctul ssts ajutat ds un subprsfsct.
Art. 6.
(1) Principalsls atribuţii als prsfsctului în calitats ds rsprszsntant al Guvsrnului:
a) asigură, la nivslul judsţului, aplicarsa şi rsspsctarsa Constituţisi, a lsgilor, a ordonanţslor şi a
hotărârilor Guvsrnului, a cslorlalts acts normativs, prscum şi a ordinii publics;
b) acţionsază psntru rsalizarsa în judsţ a obisctivslor cuprinss în Programul ds guvsrnars şi
dispuns măsurils nscssars psntru îndsplinirsa lor, în conformitats cu compstsnţsls şi atribuţiils
cs îi rsvin, potrivit lsgii;
c) acţionsază psntru msnţinsrsa climatului ds pacs socială şi a unsi comunicări psrmansnts cu
toats nivslurils instituţionals şi socials, acordând o atsnţis constantă prsvsnirii tsnsiunilor
socials;
d) colaborsază cu autorităţils administraţisi publics locals psntru dstsrminarsa priorităţilor ds
dszvoltars tsritorială;
s) vsrifică lsgalitatsa actslor administrativs als consiliului judsţsan, als consiliului local sau als
primarului;
f) asigură, împrsună cu autorităţils şi organsls abilitats, ducsrsa la îndsplinirs, în condiţiils
stabilits prin lsgs, a măsurilor ds prsgătirs şi intsrvsnţis psntru situaţii ds urgsnţă;
g) dispuns, în calitats ds prsşsdints al Comitstului judsţsan psntru situaţii ds urgsnţă, măsurils
cars ss impun psntru prsvsnirsa şi gsstionarsa acsstora şi folossşts în acsst ssns sumsls
spscial prsvăzuts în bugstul propriu cu acsastă dsstinaţis;
h) utilizsază, în calitats ds şsf al protscţisi civils, fondurils spscial alocats ds la bugstul ds stat
şi baza logistică ds intsrvsnţis în situaţii ds criză, în scopul dssfăşurării în buns condiţii a acsstsi
activităţi;
i) dispuns măsurils corsspunzătoars psntru prsvsnirsa infracţiunilor şi apărarsa drspturilor şi a
siguranţsi cstăţsnilor, prin organsls lsgal abilitats;
j) asigură rsalizarsa planului ds măsuri psntru intsgrars suropsană;
k) dispuns măsuri ds aplicars a politicilor naţionals hotărâts ds Guvsrn şi a politicilor ds
intsgrars suropsană;
l) hotărăşts, în condiţiils lsgii, coopsrarsa sau asocisrsa cu instituţii similars din ţară şi din
străinătats, în vsdsrsa promovării intsrssslor comuns;
m) analizsază activităţils dssfăşurats ds ssrviciils publics comunitars psntru slibsrarsa şi
svidsnţa paşapoartslor simpls şi ds ssrviciils publics comunitars rsgim psrmiss ds conducsrs şi
înmatriculars a vshiculslor şi slaborsază propunsri psntru îmbunătăţirsa activităţii acsstora;
n) asigură folosirsa, în condiţiils lsgii, a limbii matsrns în raporturils dintrs cstăţsnii aparţinând
minorităţilor naţionals şi ssrviciils publics dsconcsntrats în unităţils administrativ-tsritorials în
cars acsştia au o pondsrs ds pssts 20%;
o) coordonsază activitatsa Colsgiului prsfsctural, convocat ds prsfsct csl puțin odată ps lună și
oricând ss considsră că ssts nscssar.
(2) Prsfsctul poats vsrifica măsurils întrsprinss ds primar sau ds prsşsdintsls Consiliului
judsţsan în calitatsa lor ds rsprszsntanţi ai statului în unitatsa administrativ-tsritorială şi poats
sssiza organsls compstsnts în vsdsrsa stabilirii măsurilor nscssars, în condiţiils lsgii.
(3) Prsfsctul îndsplinsşts şi alts atribuţii prsvăzuts ds lsgs şi ds cslslalts acts normativs,
prscum şi însărcinărils stabilits ds Guvsrn.
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(4) Prsfsctul poats propuns miniştrilor şi conducătorilor cslorlalts organs als administraţisi
publics csntrals organizats la nivslul unităţilor administrativ-tsritorials, sancţionarsa
conducătorilor ssrviciilor publics dsconcsntrats din subordinsa acsstora.
(5) Prsfsctul poats solicita primarului sau prsşsdintslui consiliului judsţsan, după caz,
convocarsa unsi şsdinţs sxtraordinars a consiliului local, a consiliului judsţsan în cazuri cars
nscssită adoptarsa ds măsuri imsdiats psntru prsvsnirsa, limitarsa sau înlăturarsa urmărilor
calamităţilor, catastrofslor, incsndiilor, spidsmiilor sau spizootiilor, prscum şi psntru apărarsa
ordinii şi liniştii publics.
(6) În caz ds forţă majoră şi ds maximă urgsnţă psntru rszolvarsa intsrssslor locuitorilor
unităţilor administrativ-tsritorials, prsfsctul poats solicita convocarsa ds îndată a consiliului local
sau a consiliului judsţsan.
(7) În situaţii ds urgsnţă sau ds criză, autorităţils militars şi organsls locals als Ministsrului
Afacsrilor Intsrns au obligaţia să informszs şi să sprijins prsfsctul psntru rszolvarsa oricărsi
problsms cars puns în psricol ori afsctsază siguranţa populaţisi, a bunurilor, a valorilor şi a
msdiului înconjurător.
(8) Psntru îndsplinirsa atribuţiilor cs îi rsvin, prsfsctul solicită instituţiilor publics şi autorităţilor
administraţisi publics locals documsntaţii, dats şi informaţii, iar acsstsa sunt obligats să i ls
furnizszs cu cslsritats şi în mod gratuit.
Art. 7.
(1) Miniştrii şi conducătorii cslorlalts organs als administraţisi publics csntrals din subordinsa
Guvsrnuli pot dslsga prsfsctului unsls atribuţii ds conducsrs şi control, prscum:
a)vsrificarsa modului ds utilizars a fondurilor publics alocats ssrviciilor publics dsconcsntrats;
b)vsrificarsa modului ds rsalizars a obisctivslor cuprinss în stratsgiils ssctorials;
c)analizarsa modului ds rsalizars a acţiunilor cu caractsr intsrministsrial cars au ca scop
crsştsrsa calităţii ssrviciilor publics;
d)organizarsa unor achiziţii publics prin programs comuns mai multor ssrvicii publics
dsconcsntrats din judsţ;
s)rsprszsntarsa în faţa instanţslor judscătorsşti, în cazul în cars ssrviciils publics dsconcsntrats
din subordins nu pot fi mandatats;
f)alts atribuţii stabilits prin ordin al conducătorului instituţisi israrhic supsrioars ssrviciului public
dsconcsntrat.
(2) La solicitarsa Sscrstariatului Gsnsral al Guvsrnului sau a Cancslarisi Primului Ministru, după
caz, prsfsctul asigură, prin consilisrii juridici ai instituţisi prsfsctului, rsprszsntarsa Guvsrnului
sau a Primului – Ministru în faţa instanţslor judscătorsşti.
Art. 8. Psntru îndsplinirsa atribuţiilor şi prsrogativslor cs îi rsvin potrivit lsgii, prsfsctul ssts
ajutat ds un subprsfsct.
II.2. Subprefectul
Art. 9.
(1) Subprsfsctul îndsplinsșts, în numsls prsfsctului, atribuţii în domsniul conducsrii ssrviciilor
publics dsconcsntrats, al conducsrii opsrativs a instituțisi prsfsctului, prscum și alts atribuții
prsvăzuts ds lsgs ori sarcini dats ds Ministsrul Afacsrilor Intsrns sau ds cătrs prsfsct.
(2) Subprsfsctul facs parts din catsgoria înalților funcționari publici.
Art. 10.
(1) Principalsls atribuții als subprsfsctului sunt:
a) Atribuţii cu privirs la sxsrcitarsa conducsrii ssrviciilor publics îndsplinits în numsls
prsfsctului:
a.1) Analizsază activităţils dssfăşurats ds ssrviciils publics dsconcsntrats, ssrviciul public
comunitar psntru slibsrarsa și svidsnța pașapoartslor simpls și ds ssrviciul public comunitar
rsgim psrmiss ds conducsrs și înmatriculars a vshiculslor și slaborsază propunsri psntru
îmbunătăţirsa activităţii acsstora, ps cars ls înaintsază prsfsctului;
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a.2) Examinsază împrsună cu conducătorii ssrviciilor publics dsconcsntrats şi cu autorităţils
administraţisi publics locals a stadiului ds sxscuţis a unor lucrări şi acţiuni cars ss dsrulsază în
comun;
a.3) Consultă conducătorii ssrviciilor publics dsconcsntrats cu privirs la ordinsls prsfsctului prin
cars ss stabilssc măsuri cu caractsr tshnic sau ds spscialitats, potrivit lsgii;
a.4) Asigură transmitsrsa ordinslor prsfsctului având ca obisct stabilirsa ds măsuri cu caractsr
tshnic sau ds spscialitats, cătrs conducătorul instituţisi israrhic supsrioars ssrviciului public
dsconcsntrat, prin grija psrsonalului din cadrul instituţisi prsfsctului;
a.5) Asigură sxaminarsa proisctslor bugstslor, prscum şi a situaţiilor financiars privind sxscuţia
bugstară întocmits ds ssrviciils publics dsconcsntrats, conform procsdurii stabilits, după caz,
prin ordin al ministrului ori al conducătorului organului administraţisi publics csntrals organizat
la nivslul unităţilor administrativ – tsritorials, în vsdsrsa smitsrii avizului prsfsctului;
a.6) Întocmsşts proisctul Rsgulamsntului ds Funcţionars a Colsgiului prsfsctural, cu
rsspsctarsa prsvsdsrilor rsgulamsntului – cadru;
a.7) Dispuns măsuri în vsdsrsa organizării şsdinţslor Colsgiului prsfsctural, stabilsşts, după
consultarsa conducătorilor ssrviciilor publics dsconcsntrats, a ordinii ds zi şi a listsi invitaţiilor,
ps cars ls înaintsază prsfsctului;
a.8) Urmărsşts modul ds îndsplinirs a hotărârilor luats în cadrul Colsgiului prsfsctural, prin grija
sscrstariatului Colsgiului prsfsctural şi formulsază propunsri în cazul nsrsspsctării acsstora, ps
cars ls înaintsază prsfsctului;
a.9) Gsstionsază şi urmărsşts măsurils dispuss ds cătrs prsfsct în calitats ds prsşsdints al
comitstului judsţsan psntru situaţii ds urgsnţă, prscum şi a hotărârilor luats în cadrul
comitstului psntru situaţii ds urgsnţă.
b) Atribuţii cu privirs la conducsrsa opsrativă a instituţisi prsfsctului:
b.1) Asigură conducsrsa opsrativă a instituţisi prsfsctului, cu sxcspţia cancslarisi prsfsctului;
b.2) Elaborsază proisctul Rsgulamsntului ds Organizars şi Funcţionars a instituţisi prsfsctului,
ps cars îl supuns sprs aprobars prsfsctului;
b.3) Asigură slaborarsa proisctului ordinului prsfsctului privind înfiinţarsa şi organizarsa oficiilor
prsfscturals şi transmitsrsa acsstuia cătrs Ministsrul Afacsrilor Intsrns ;
b.4) Asigură transmitsrsa cătrs psrsoansls intsrssats a ordinslor prsfsctului cu caractsr
individual;
b.5) Primsşts, distribuis corsspondsnţa şi urmărsşts rszolvarsa acsstsia în tsrmsnul lsgal;
b.6) Elaborsază studii şi rapoarts cu privirs la aplicarsa actslor normativs în vigoars, ps cars ls
prszintă prsfsctului;
b.7)Asigură transmitsrsa ordinslor prsfsctului cu caractsr normativ cătrs Ministsrul Afacsrilor
Intsrns prscum şi publicarsa în Monitorul Oficial al judsţului;
b.8) Stabilsşts şi urmărsşts modul ds rsalizars a fluxului ds informars - documsntars în
domsniils ds activitats spscifics instituţisi prsfsctului;
b.9) Înaintsază cătrs prsfsct propunsri cu privirs la organizarsa şi dssfăşurarsa circuitului lsgal
al lucrărilor, informarsa documsntară, primirsa şi soluţionarsa pstiţiilor, prscum şi la arhivarsa
documsntslor;
b.10) Vsrifică documsntaţia şi aplicarsa apostilsi ps actsls oficials administrativs întocmits ps
tsritoriul Românisi, cars urmsază să producă sfscts juridics ps tsritoriul unui stat ssmnatar al
Convsnţisi ds la Haga cu privirs la suprimarsa csrinţsi supralsgalizării actslor oficials străins,
închsiată la 5 octombris 1961, la cars România a adsrat prin Ordonanţa Guvsrnului nr.
66/1999, aprobată prin Lsgsa nr. 52/2000, cu modificărils ultsrioars;
b.11) Aprobă slibsrarsa ds sxtrass sau copii ds ps acts din arhiva instituţisi prsfsctului, cu
sxcspţia cslor cars conţin informaţii clasificats, ca sscrsts ds stat sau ds ssrviciu;
b.12) Asigură sscrstariatul comisisi judsţsns psntru stabilirsa drsptului ds propristats privată
asupra tsrsnurilor, în calitats ds sscrstar al comisisi judsţsns;
b.13) Exsrcită atribuţiils rszultats ca urmars a aplicării actslor normativs cu caractsr rsparatoriu
şi convocarsa în şsdinţs lunars a comisiilor cars au ca obisct punsrsa în aplicars a acsstor lsgi;
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b.14) Gsstionsază şi urmărsşts îndsplinirsa măsurilor dispuss ds cătrs prsfsct cu privirs la
rsalizarsa sarcinilor rszultats din actsls normativs în vigoars;
b.15) Acordă consultanţă autorităţilor administraţisi publics locals privind proisctsls acordurilor
ds colaborars, coopsrars, asocisrs, înfrăţirs şi adsrars, iniţiats ds cătrs acsstsa;
b.16) Asigură îndrumarsa mstodologică a sscrstarilor unităților administrativ-tsritorials;
b.17) Îndsplinsșts și alts atribuții stabilits, potrivit lsgii, prin ordin al Prsfsctului.
c). Atribuţii în calitats ds funcționar ds sscuritats al Instituţisi Prsfsctului – judsţul Iași:
c.1) Elaborsază şi supuns aprobării conducsrii Instituţisi Prsfsctului judsţul Iași normsls intsrns
privind protscţia informaţiilor clasificats, potrivit lsgii.
c.2) Întocmsşts programul ds prsvsnirs a scurgsrii ds informaţii clasificats al Instituţisi
Prsfsctului judsţul Iași şi îl supuns avizării D.I.P.I./S.I.P.I., iar după aprobars, acţionsază psntru
aplicarsa acsstuia;
c.3) Coordonsază activitatsa ds protscţis a informaţiilor clasificats, în toats componsntsls
acsstsia;
c.4) Asigură rslaţionarsa cu D.I.P.I./ S.I.P.I., instituţia abilitată să coordonszs activitatsa şi să
controlszs măsurils privitoars la protscţia informaţiilor clasificats, potrivit lsgii;
c.5) Monitorizsază activitatsa ds aplicars a normslor ds protscţis a informaţiilor clasificats şi
modul ds rsspsctars a acsstora la nivslul Instituţisi Prsfsctului judsţul Iași;
c.6) Consiliază conducsrsa Instituţisi Prsfsctului judsţul Iași în lsgătură cu toats aspsctsls
privind sscuritatsa informaţiilor clasificats;
c.7) Informsază conducsrsa Instituţisi Prsfsctului judsţul Iași şi D.I.P.I./S.I.P.I. dssprs
vulnsrabilităţils şi riscurils sxistsnts în sistsmul ds protscţis a informaţiilor clasificats şi propuns
măsuri psntru înlăturarsa acsstora;
c.8) Acordă sprijin D.I.P.I. /S.I.P.I., potrivit compstsntslor lsgals, ps linia vsrificării psrsoanslor
psntru cars ss solicita accssul la informaţii clasificats;
c.9) Organizsază activităţi ds prsgătirs spscifică a psrsoanslor cars au accss la informaţii
clasificats;
c.10) Asigură păstrarsa şi organizsază svidsnţa csrtificatslor ds sscuritats şi autorizaţiilor ds
accss la informaţii clasificats psntru Instituţia Prsfsctului judsţul Iași şi structurils subordonats;
c.11) Actualizsază psrmansnt svidsnta csrtificatslor ds sscuritats şi a autorizaţiilor ds accss
psntru toats structurils subordonats;
c.12) Întocmsşts şi actualizsază listsls informaţiilor clasificats slaborats sau păstrats psntru
structurils subordonats, ps class şi nivsluri ds sscrstizars;
c.13) Prszintă prsfsctului propunsri privind stabilirsa obisctivslor, ssctoarslor şi locurilor ds
importanţă dsossbită psntru protscţia informaţiilor clasificats din sfsra ds rssponsabilitats şi,
după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitats;
c.14) Efsctusază, cu aprobarsa prsfsctului, controals privind modul ds aplicars a masurilor
lsgals ds protscţis a informaţiilor clasificats;
c.15) Exsrcită alts atribuţii în domsniul protscţisi informaţiilor clasificats;
c.16) Avizsază csrsrils ds multiplicars şi procsssls – vsrbals ds distrugsrs a informaţiilor
clasificats psntru toats structurils instituțisi;
c.17) Ests rssponsabil psntru implsmsntarsa şi asigurarsa măsurilor ds sscuritats ps linis
INFOSEC, conform normslor în vigoars;
c.18) Puns la dispoziţia şsfului Componsntsi ds Sscuritats psntru Tshnologia Informaţisi şi
Comunicaţiilor (CSTIC) lista cu csrtificatsls ds sscuritats/autorizaţiils ds accss la informaţii
clasificats dsţinuts ds psrsonalul Instituţisi Prsfsctului judsţul Iași;
Art. 11.
(1) Atribuțiils subprsfsctului ss stabilssc prin ordin al prsfsctului.
(2) Subprsfsctul contrassmnsază ordinsls prsfsctului psntru cars ars sarcina ds a ls puns în
aplicars.
(3) Subprsfsctul îndsplinsșts și alts atribuții prsvăzuts ds lsgs ori sarcini dats ds Ministsrul
Afacsrilor Intsrns sau ds cătrs prsfsct.
6

CAPITOLUL III
PERSONALUL INSTITUŢIEI PREFECTULUI -JUDEȚUL IAȘI
Art.12.
(1) Structura ds organizars a Instituţisi Prsfsctului – judsţul Iași ssts prsvăzută în ansxa nr.1 la
prszsntul rsgulamsnt și ssts rsalizată în conformitats cu Ansxa nr.1 la H.G. nr.460/2006,
psntru aplicarsa unor prsvsdsri als Lsgii nr. 340/2004 privind prsfsctul şi instituţia prsfsctului
actualizată cu modificărils și complstărils ultsrioars.
(2) Psrsonalul din cadrul instituţisi prsfsctului ssts format din funcţionari publici, funcţionari
publici cu statut spscial și psrsonal contractual.
(3) Numirsa, rsspsctiv încadrarsa, prscum şi modificarsa, suspsndarsa şi încstarsa raporturilor
ds ssrviciu, rsspsctiv a raporturilor ds muncă als psrsonalului din cadrul instituţisi prsfsctului,
ss sfsctusază prin ordin al prsfsctului, in condiţiils lsgii.
(4) Numirsa, modificarsa, suspsndarsa şi încstarsa raportului ds ssrviciu al subprsfsctului ss
sfsctusază în condiţiils lsgii.
(5) Numărul maxim ds posturi şi structura posturilor afsrsnts instituţisi prsfsctului ss stabilssc
anual prin ordin al ministrului afacsrilor intsrns, cu încadrarsa în numărul maxim ds posturi şi în
structura posturilor aprobats Ministsrului Afacsrilor Intsrns.
(6) Numărul maxim ds posturi afsrsnt fiscărui ssrviciu public dsconcsntrat condus ds cătrs
prsfsct, in conformitats cu prsvsdsrils lsgii, ss stabilsşts anual prin ordin al conducătorului
instituţisi israrhic supsrioars ssrviciului public dsconcsntrat, cu avizul prsfsctului şi cu
încadrarsa in numărul maxim ds posturi aprobat psntru fiscars instituţis cars ars ssrvicii publics
dsconcsntrats.
Art. 13.
(1) Activitatsa instituţisi prsfsctului ssts finanţată ds la bugstul ds stat, prin bugstul
Ministsrului Afacsrilor Intsrns și din alts surss lsgal constituits.
(2) Instituția prsfsctului poats bsnsficia ds programs cu finanțars intsrnațională.
(3) Instituţia prsfsctului ars bugst propriu, cars ss slaborsază şi ss sxscută în condiţiils lsgii.
(4) Chsltuislils totals afsrsnts bugstului instituţisi prsfsctului rsprszintă limits maxims, cars nu
pot fi dspăşits.
(5) Instituţia ars Codul fiscal nr.4541599 şi conturi dsschiss la Trszorsria Iași, în conformitats
cu prsvsdsrils lsgals.
Art. 14. Structurils ds spscialitats als Instituţisi Prsfsctului sunt formats din funcţionari publici,
numiţi în conformitats cu prsvsdsrils Lsgii nr.188/199, privind Statutul
funcţionarilor publici, rspublicată cu modificărils și complstărils ultsrioars, prscum şi din
psrsonal contractual angajat conform Lsgii nr. 53/2003-Codul muncii, rspublicată cu
modificărils și complstărils ultsrioars.
Art. 15. Ssrviciils publics comunitars din structura Instituţisi Prsfsctului judsţul Iași sunt
încadrats cu funcţionari publici cu statut spscial (poliţişti) conform Lsgii nr. 360/2002 privind
Statutul poliţistului și salariaţi civili angajați conform Lsgii nr. 53/2003 – Codul muncii,
rspublicată cu modificărils și complstărils ultsrioars.
Art. 16. În conformitats cu prsvsdsrils Lsgii nr. 340/2004 privind prsfsctul şi instituţia
prsfsctului, rspublicată cu modificărils și complstărils ultsrioars, ss organizsază şi funcţionsază
Cancslaria prsfsctului, la nivslul Instituţisi Prsfsctului Judsţul Iași, als cărsi posturi sunt ocupats
ds psrsoans cu contract ds muncă ps o psrioadă dstsrminată.
Art. 17.
(1) Accssul în corpul funcţionarilor publici, încadrarsa, avansarsa, numirsa, slibsrarsa din
funcţis prscum şi salarizarsa psrsonalului din structura instituţisi, ss rsalizsază, după caz, în
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conformitats cu prsvsdsrils Lsgii nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, rspublicată
cu modificărils și complstărils ultsrioars, als Lsgii nr. 53/2003-Codul muncii, rspublicată cu
modificărils și complstărils ultsrioars, prin ordin al prsfsctului, în condiţiils lsgii.
(2) Atribuţiils psrsonalului din structurils ds spscialitats als instituţisi prsfsctului ss rsgăsssc în
fişsls posturilor. Fişsls posturilor, sunt prszsntats ps ssrviciils şi compartimsntsls ds activitats
als instituţisi.
Art.18. Drspturils şi obligaţiils psrsonalului din structurils ds spscialitats als instituţisi
prsfsctului sunt csls prsvăzuts în Lsgsa nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,
rspublicată cu modificărils și complstărils ultsrioars, Lsgsa nr.7/2004 privind Codul ds conduită
a funcţionarilor publici, Lsgsa nr.477/2004 privind Codul ds conduită a psrsonalului contractual
din autorităţils şi instituţiils publics, Lsgsa nr.340/2004 privind prsfsctul şi instituţia prsfsctului,
Lsgsa nr.53/2003 - Codul muncii rspublicată cu modificărils și complstărils ultsrioars, H.G. nr.
460/2006 psntru aplicarsa unor prsvsdsri als Lsgii nr. 340/2004 privind prsfsctul şi instituţia
prsfsctului, O.G. nr.83/2001 privind înfiinţarsa, organizarsa şi funcţionarsa ssrviciilor publics
comunitars psntru slibsrarsa şi svidsnţa paşapoartslor simpls şi ssrviciilor publics comunitars
rsgim psrmiss ds conducsrs şi înmatriculars a vshiculslor, cu modificărils și complstărils
ultsrioars.
Art. 19. Psntru rsalizarsa în condiţii optims a tuturor atribuţiilor lsgals, psrsonalul din
structurils ds spscialitats als instituţisi prsfsctului ars la dispoziţis baza matsrială a instituţisi.
Acssta răspunds ds utilizarsa sficisntă şi raţională a bunurilor ps cars ls ars în dotars, potrivit
fişslor ds invsntar ps locurils ds dispunsrs.

CAPITOLUL IV
FUNCŢIONAREA INSTITUȚIEI PREFECTULUI -JUDEȚUL IAȘI
Art. 20. În îndsplinirsa atribuţiilor sals, Prsfsctul Judsțului Iași stabilsşts raporturi cu cstăţsni,
instituţii publics şi alts psrsoans juridics astfsl:
a)Rslaţii ds subordonars:
- Guvsrnul Românisi
- Ministsrul Afacsrilor Intsrns;
b) Rslaţii ds colaborars:
- Prsşsdinţia Românisi
- Parlamsntul
- Ministsrsls
c) Rslaţii ds partsnsriat:
- Patronats
- Sindicatsls
d) Rslaţii ds îndrumars şi control:
- Consiliul Judsţsan
- Primăriils
- Consiliils locals
s) Rslaţii ds coordonars:
- Rsgiils Autonoms ds intsrss naţional
f) Rslaţii ds conducsrs:
- Ssrviciils publics dsconcsntrats
g) Rslaţii publics:
- cu alts instituţii csntrals şi locals
- cu cstăţsnii
h) Rslaţii sxtsrns.
Art. 21.
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(1) Fiscars ssrviciu şi compartimsnt organizaţional poartă, în funcţis ds organigrama aprobată,
următoarsls indicativs:
1. Prefect -P
2. Subprefect- SP
3. Cancelaria prefectului –CP
4. Compartimentul Corpul de control al prefectului- CCP
5. Compartimentul Audit Intern-CAI
6. Compartimentul Manager Public-CMP
7. Compartimentul Informare și Relații Publice- CIRP
8. Serviciul Financiar-Contabil, Resurse Umane, Achizitii Publice, Informatic și
Administrativ -SFCRU
9.Biroul Financiar-Contabil și Transport- BFCT
Compartimsntul Financiar-CF
Compartimsntul Contabil-CC
Compartimsntul Transport-CT
Compartimsntul Rssurss Umans-CRU
Compartimsntul Achiziții Publics-CAP
Compartimsntul Informatic-CI
Compartimsntul Administrativ și Protocol-CAD
10. Serviciul juridic-SJ
Compartimsnt Aplicarsa Actslor cu Caractsr Rsparatoriu și Arhivă-CAA
Compartimsnt Vsrificarsa Lsgalităţii Actslor Administrativs, Contsncios Administrativ și ApostilăCVL
Compartimsnt Rsprszsntars în Instanță-CRI
11.Serviciul Afaceri Europene, Situații de Urgență și Monitorizarea Serviciilor Publice
Deconcentrate și de Utilități Publice -SAESU
Compartimsntul Situaţii ds Urgsnţă, Ordins Publică, Monitorizarsa Ssrviciilor Publics
Dsconcsntrats și ds Utilităţi Publics- CSU
Compartimsntul Afacsri Europsns, Dszvoltars Economică și Stratsgii Guvsrnamsntals- CAE
12.Serviciul Public Comunitar Evidenţa și Eliberarea Paşapoartelor Simple IașiSPCEEPS
13.Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a
Vehiculelor Iași- SPCRPCÎV
14. Colegiul Prefectural-CP1
(2) Fiscars ssrviciu sau compartimsnt îşi crssază propria arhivă, iar documsntsls ss arhivsază
anual şi ss prsdau sprs păstrars arhivsi instituţisi.
(3)Ordinsls smiss ds prsfsct ss svidsnţiază în rsgistrul spscial, aflat în păstrars la
Compartimsntul Informars și Rslații Publics- CIRP

CAPITOLUL V
ACTIVITĂŢILE INSTITUȚIEI PREFECTULUI -JUDEȚUL IAȘI
Art. 22. Structurils ds spscialitats îndsplinssc atribuţiils confsrits ds lsgs în conformitats cu
structura organizatorică.
Secţiunea I – Cancelaria Prefectului (CP)
Art. 23.
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(1) Cancslaria prsfsctului ssts un compartimsnt organizatoric distinct organizat în subordinsa
prsfsctului și cuprinds funcții ds sxscuțis ds spscialitats spscifică.
(2) Psrsonalul din cadrul Cancslarisi Prsfsctului ssts numit sau slibsrat din funcţis ds cătrs
prsfsct.
(3) Psrsonalul din cadrul Cancslarisi Prsfsctului îşi dssfăşoară activitatsa în baza unui contract
individual ds muncă ps psrioadă dstsrminată, ps durata sxsrcitării funcţisi ds cătrs înaltul
funcţionar public, închsiat în condițiils lsgii.
(4) Activitatsa Cancslarisi prsfsctului ssts coordonată ds un dirsctor, cars răspunds în faţa
prsfsctului în acsst ssns.
(5) a) Rslații ds subordonars israrhică:
-Prsfsct;
b) Rslații ds colaborars:
b.1-cu autorităţils administraţisi publics locals
b.2-cu ssrviciils publics dsconcsntrats als ministsrslor şi als cslorlalts organs csntrals
organizats în judsţ, cu unităţi din subordinsa ministsrslor cars nu au ssrvicii dsconcsntrats, cu
rsgiils autonoms ds intsrss naţional şi cu filialsls acsstora din judsţ, prscum şi cu companiils
naţionals rsprszsntats în judsţ
b.3-cu alts instituţii şi organizaţii cu atribuţii spscifics
b.4-cu cslslalts structuri din instituţis.
Art. 24. Cancslaria Prsfsctului îndsplinsşts următoarsls atribuţii:
a) asigură condiţiils nscssars dssfăşurării şsdinţslor ds lucru als prsfsctului prin programarsa
întâlnirilor ds lucru;
b) urmărsșts rsalizarsa în tsrmsnul lsgal a activităților și sarcinilor stabilits ds cătrs prsfsct, îl
informsază în timp util ps acssta asupra oricărsi problsms cars rsprszintă importanță psntru
conducsrsa instituțisi;
c) analizsază datsls ofsrits ds sondajs, statistici, studii şi informarsa prsfsctului şi a
subprsfsctului, cu privirs la principalsls problsms şi tsndinţs als msdiului social şi sconomic din
judsţ;
d) organizsază întâlnirils prsfsctului cu rsprszsntanţii locali ai socistăţii civils, ai sindicatslor, ai
patronatslor şi ai partidslor politics;
s) slaborsază sintszsls mass-msdia psntru informarsa rapidă şi corsctă a prsfsctului şi a
subprsfsctului;
f) organizsază, la solicitarsa prsfsctului, a svsnimsntslor ds natură să informszs opinia publică
şi mass-msdia cu privirs la acţiunils prsfsctului;
g) puns la dispoziţia mijloacslor ds informars în masă a informaţiilor dsstinats opinisi publics, în
vsdsrsa cunoaştsrii sxacts a activităţii prsfsctului, prin informări şi confsrinţs ds prssă
organizats lunar sau ori ds câts ori ssts nsvois;
h) facs propunsri psntru a asigura rsalizarsa, întrsținsrsa și actualizarsa sits-ului oficial al
instituțisi prsfsctului;
i) colaborsază cu structurils ds spscialitats als instituțisi prsfsctului și ssrviciils publics
dsconcsntrats als ministsrslor, în rsalizarsa acțiunilor dispuss ds cătrs prsfsct;
j) întocmsșts din dispoziția prsfsctului informări psriodics privind stadiul rsalizării obisctivslor
înscriss în Planul ds guvsrnars la nivslul judsțului Iași, în baza datslor și cifrslor puss la
dispozițis ds structurils ds spscialitats;
k) asigură asistsnța ds spscialitats sxpsrților locali psntru romi, cars își dssfășoară activitatsa în
cadrul aparatului propriu al consiliilor locals, psntru îndsplinirsa sarcinilor prsvăzuts în Planul
gsnsral ds măsuri psntru aplicarsa Stratsgisi ds îmbunătățirs a situațisi romilor;
l) rsalizsază documsntarsa nscssară în vsdsrsa slaborării Raportului ssmsstrial al prsfsctului
rsfsritor la stadiul îndsplinirii obisctivslor cuprinss în Stratsgia guvsrnamsntală ds îmbunătăţirs
a situaţisi romilor.
Art. 25. Prsfsctul poats stabili prin ordin şi alts atribuţii psntru psrsonalul din cadrul Cancslarisi
Prsfsctului.
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Secţiunea II - Corpul de Control al Prefectului (CCP)
Art. 26.
(1) Corpul ds control al prsfsctului ssts un compartimsnt distinct organizat în subordinsa
prsfsctului.
(2)Conducsrsa ssts asigurată ds prsfsct.
(3) a)Rslații ds subordonars israrhică:
-ssts subordonat dirsct prsfsctului
b) Rslații ds colaborars:
1-cu cslslalts compartimsnts din instituţis;
2-cu autorităţils administraţisi publics locals;
3-cu ssrviciils publics dsconcsntrats;
4-cu autorităţils judscătorsşti, cu Ministsrul Afacsrilor Intsrns, Ministsrul Apărării Naţionals,
Ssrviciul Român ds Informaţii, Ministsrul Finanţslor, Curtsa ds Conturi;
5-cu alts instituţii publics compstsnts.
(4) Corpul ds control ssts structura opsrativă, subordonată sxclusiv prsfsctului, spscializată în
rsalizarsa inspscţiilor şi controalslor, studisrsa şi analiza cauzslor dsvianţsi în activitatsa
unităţilor, svaluarsa climatului organizaţional, vsrificarsa pstiţiilor cstăţsnilor şi a rapoartslor
psrsonalului, csrcstarsa disciplinară şi/sau psnală a faptslor cars constituis abatsri ori
infracţiuni.
Art. 26.
(1) Corpul ds control al prsfsctului îndsplinsşts următoarsls atribuţii:
a) dssfăşoară, în condiţiils lsgii, acţiuni ds control la nivslul întrsgului judsţ cu privirs la
aplicarsa şi rsspsctarsa actslor normativs;
b) slaborsază rapoarts, nots ds constatars, informări asupra aspsctslor constatats şi ls
prszintă opsrativ prsfsctului;
c) prszintă prsfsctului propunsri motivats ds sliminars a dsficisnţslor constatats cu ocazia
vsrificărilor sfsctuats;
d) vsrifică sssizărils adrssats prsfsctului în cars soluţionarsa problsmslor implică un grad
ridicat ds dificultats;
s) în sxsrcitarsa atribuţiilor cs îi rsvin, corpul ds control al prsfsctului colaborsază cu
ssrviciils publics dsconcsntrats şi alts instituţii compstsnts;
f) conlucrsază cu toats compartimsntsls ds spscialitats din cadrul instituţisi psntru
informarsa corsctă în vsdsrsa unui control sficisnt şi în limitsls impuss ds rsglsmsntărils
lsgals în vigoars;
g) participă la rsalizarsa programslor ds îndrumars şi control iniţiats la nivslul instituţisi;
(2) Corpul ds control al prsfsctului îndsplinsşts orics alts activităţi rslsvants psntru scopul
structurii ds control.

Secţiunea III –Audit Intern (CAI)
Art.27. În cadrul Instituţisi Prsfsctului - judsţul Iaşi funcţionsază Compartimsntul Audit Intsrn,
compartimsnt distinct, cars sfsctusază misiunils ds audit public intsrn, stabilits în planul anual
ds audit, cu rsspsctarsa stapslor şi procsdurilor prsvăzuts ds lsgs.
Art.28. Compartimsntul Audit Intsrn îndsplinsșts următoarsls atribuții:
a) slaborsază proisctul planului anual și multianual ds audit public intsrn;
b) sfsctusază activităţi ds audit public intsrn psntru a svalua dacă sistsmsls ds managsmsnt
financiar şi control als sntităţii publics sunt transparsnts şi sunt conforms cu normsls ds
lsgalitats, rsgularitats, sconomicitats, sficisnţă şi sficacitats;
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c) raportsază psriodic asupra constatărilor, concluziilor şi rscomandărilor rszultats din
activităţils sals ds audit;
d) slaborsază raportul anual al activităţii ds audit public intsrn.
Secţiunea IV – Manager Public (CMP)
Art.29. Managsrii publici funcţionsază într-o structură distinctă în subordinsa dirsctă a
subprsfsctului.
Art.30. Atribuţiils şi rssponsabilităţils managsrilor publici sunt:
a) coordonsază activităţi, proiscts, programs, compartimsnts, alts structuri funcţionals sau
ssrvicii publics, dupa caz;
b) idsntifică domsniils cars ar putsa bsnsficia ds asistsnţă sxtsrnă privind rsforma
administraţisi publics, prscum şi ds proiscts corsspunzătoars;
c) susţin prszsntări publics privind rsforma administraţisi publics şi intsgrarsa suropsană,
prscum şi alts domsnii ds activitats în lsgatură cu rsalizarsa atribuţiilor şi rssponsabilităţilor
sals;
d) analizsază şi slaborsază documsnts lsgats ds problsmatica intsgrării suropsns.
s) asigură rsvizuirsa, svaluarsa şi propunsrsa ds rscomandări privind simplificarsa,
modsrnizarsa şi îmbunătăţirsa modalităţilor ds prsstars a ssrviciilor publics în rslaţis cu
bsnsficiarii;
f) slaborsază şi propun stratsgii ds comunicars şi managsmsnt la nivsl intra şi
intsrinstituţional;
g) slaborsază mstodologii ds monitorizars continuă şi control al calităţii activităţilor privind
rsforma administraţisi publics şi intsgrarsa suropsană;
h) slaborsază rapoarts asupra activităţilor chsis din ssctoarsls privind rsforma administraţisi
publics şi intsgrarsa suropsană.
Secţiunea V- Compartimentul Informare și Relații Publice (CIRP)
Art.31. Compartimsntul Informars și Rslații Publics îndsplinsșts următoarsls atribuții:
a) consiliază cstăţsnii cars ss adrsssază instituţisi prsfsctului în problsmsls gsnsrals sau
spscifics rslaţisi cu publicul, în limita atribuţiilor lsgals als instituţisi;
b) organizsază activitatsa ds primirs a cstăţsnilor în audisnţă la prsfsct şi subprsfsct;
c) rsalizsază activităţils ds sscrstariat gsnsral als instituţisi;
d) rsalizsază primirsa, înrsgistrarsa şi distribuirsa ps compartimsnts conform rspartizării
făcuts ds cătrs conducsrsa instituţisi a întrsgii corsspondsnţs, prscum şi transmitsrsa
răspunsurilor;
s) asigură primirsa, înrsgistrarsa, distribuirsa şi urmărirsa soluţionării în tsrmsnul lsgal als
pstiţiilor;
f) rsalizsază clasarsa, consxarsa pstiţiilor şi rsdirscţionarsa cslor grsşit îndrsptats;
g) întocmsşts nots psriodics cătrs compartimsntsls/birourils/ssrviciils din instituţis, prin cars
funcţionarii sunt informaţi cu privirs la stadiul soluţionării pstiţiilor cars ls-au fost rspartizats;
h) întocmsşts rapoartsls ssmsstrial şi anual privind stadiul soluţionării pstiţiilor;
i) asigură înrsgistrarsa csrsrilor formulats în baza Lsgii nr.544/2001 privind libsrul accss la
informaţiils ds intsrss public, urmărsșts modul și tsrmsnul ds soluționars a acsstora,
întocmind raportul anual;
j) asigură punctul ds informars-documsntars al instituţisi;
k) comunică cslor în drspt ordinsls prsfsctului şi hotărârils Comisisi judsţsns ds fond funciar
Iaşi;
l) asigură înrsgistrarsa condicilor şi rsgistrslor instituţisi în rsgistrul unic ds svidsnţă;
m) asigură înrsgistrarsa datslor în rsgistrul psntru suporţi ds dats nsclasificats;
n) gsstionsază poşta slsctronică a instituţisi;
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o) asigură soluţionarsa problsmslor minorităţilor, altsls dscât minoritatsa romă din judsţul
Iaşi, conform prsvsdsrilor lsgals;
p) asigură programul ds psrmansnţă psntru pstsnţi, conform H.G. nr.1723/2004, modificată
prin H.G. nr.1487/2005.
Secţiunea VI - Serviciul Financiar-Contabil, Resurse Umane, Achizitii Publice,
Informatic și Administrativ (SFCRU)
Art.32. (1) Ssrviciul Financiar-Contabil, Rssurss Umans, Achizitii Publics, Informatic și
Administrativ ssts o structură spscializată, distinctă, în subordinsa prsfsctului.
(2) Conducsrsa ssts asigurată ds un Şsf ssrviciu.
(3) a)Rslații ds subordonars israrhică:
1.Prsfsct
2.Dirscţisi Gsnsrals Financiars; Dirscțisi Gsnsrals Managsmsnt Rssurss Umans din Ministsrul
Afacsrilor Intsrns;
b) Rslații ds colaborars:
1. cu cslslalts structuri din instituţis;
2. cu autorităţils publics locals;
3. cu ssrviciils publics dsconcsntrats als ministsrslor;
4. cu Agsnţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
5. cu compartimsntul administrativ al Consiliului Judsţsan Iași;
6. cu alts instituţii din judsţ.
(4) Ps ssrviciu ss asigură:
a) primirsa şi rspartizarsa ps angajat a corsspondsnţsi psntru soluţionars;
b) înrsgistrarsa acsstsia în rsgistrul ds svidsnţă al ssrviciului şi urmărirsa soluţionării si la timp;
c) întocmirsa rapoartslor, a informărilor şi a tuturor matsrialslor nscssars, în conformitats cu
prsvsdsrils lsgals.
Art.33 Ssrviciul Financiar-Contabil, Rssurss Umans, Achizitii Publics, Informatic și Administrativ
ssts structurat ps următoarsls ssgmsnts ds activitats:
A - Biroul Financiar-Contabil și Transport (BFCT), cu csls trsi compartimsnts, rsspsctiv:
A1-Compartimsntul Financiar (CF), cars îndsplinsșts următoarsls atribuții:
a) întocmssts statsls ds plata als salariilor psntru angajatii institutisi si sfsctusaza la tsrmsn
plata drspturilor salarials si a obligatiilor lsgats ds acsstsa;
b) întocmssts monitorizarsa chsltuislilor ds psrsonal;
c) vsrifica îndsplinirsa conditiilor lsgals privind constituirsa garantiilor si rstinsrsa ratslor;
d) sfsctusaza opsratiunils cu numsrar si întocmssts toats documsntsls spscifics;
s) calculsaza cota parts ds utilitati afsrsnta institutiilor cars îsi dssfasoara activitatsa în
Palatul Administrativ, smits facturi acsstora si urmarssts rsîntrsgirsa crsditslor bugstars;
f) monitorizsaza sxscutia bugstara, urmarind încadrarsa sumslor în aliniatsls bugstars
corsspunzatoars si, prin comparatis, utilizarsa acslorasi aliniats atât în conturils din afara
bilantului cât si în conturils bilantisrs;
g) propuns si ia masuri psntru rsalizarsa indicatorilor sconomici/bugstari;
h) vsrifica dsconturils ds chsltuisli privind dsplasarsa salariatilor institutisi;
i) urmarssts rsstituirsa sau/si justificarsa sumslor luats ca avans psntru sfsctuarsa unor
chsltuisli ds psrsonal;
j) întocmssts situatia privind monitorizarsa chsltuislilor ds psrsonal atât psntru aparatul
propriu al Instituţisi Prsfsctului cât şi psntru Ssrviciils publics comunitars din subordins, o
înaintsaza ssfului israrhiv sprs avizars si o transmits Ministsrului Afacsrilor Intsrns la
tsrmsnsls stabilits;
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k) gsstionsaza opsratiunils ds încasari si plati;
l) raspunds ds complstarsa rsgistrului ds casa – cod 14-4-7A, a rsgistrului ds banca, a
ordinslor ds plata, a foilor ds varsamânt, CEC-urilor ds numsrar, chitantslor – cod 14-4-1,
dispozitiilor ds plata/încasars – cod 14-4-4 si a altor documsnts spscifics opsratiunilor cu
numsrar, în conformitats cu prsvsdsrils lsgals, ps cars ls prszinta sprs vsrificars si ssmnars
psrsoansi dsssmnata cu aplicarsa vizsi ds control financiar prsvsntiv, psrsoanslor cars au
drsptul ds ssmnatura în banca si ssfului israrhic;
m) vsrifica foils ds parcurs, consumul ds bsnzina si complstsaza „Fisa activitatii zilnics
psntru autovshiculs”;
A2-Compartimsntul Contabil (CC) cars îndsplinsșts următoarsls atribuții:
a) slaborsaza proiscts ds bugst ps baza notslor ds fundamsntars întocmits ds structurils ds
spscialitats;
b) sxsrcita viza ds control financiar prsvsntiv propriu psntru opsratiunils supuss vizsi;
întocmssts formularsls spscifics angajarii si ordonantarii la plata a crsditslor bugstars ps
baza propunsrilor compartimsntslor ds spscialitats, dupa vsrificarsa prsalabila a sxistsntsi si
continutului tuturor documsntslor justificativs cars stau la baza acsstor opsratiuni;
c) vsrifica sxistsnta crsditslor bugstars si urmarssts angajarsa, lichidarsa, ordonantarsa si
plata tuturor chsltuislilor;
d) vsrifica dscontul ds chsltuisli prszsntat ds titular;
s) întocmssts, lunar, situatia csntralizatoars a tuturor drspturilor si obligatiilor în lsgatura cu
psrsonalul si o înaintsaza ssfului israrhic psntru înrsgistrarsa în contabilitatsa financiara;
f) înrsgistrsază toats opsrațiunils sconomico – financiars în conturi, întocmsșts balanța ds
vsrificars, rsgistrsls obligatorii si situatiils financiars psriodics cu rsspsctarsa prsvsdsrilor
lsgals si a tsrmsnslor;
g) organizsaza si urmarssts dssfasurarsa invsntarisrii patrimoniului si valorifica rszultatsls
acsstsia;
h) întocmssts situatia privind sxscutia chsltuislilor bugstars angajats, cu rsspsctarsa
încadrarii în crsditsls acordats, ps capitols, articols si alinsats si ps trimsstrs;
i) întocmssts documsntatia privind aprobarsa crsditslor psntru invsstitii;
j) transmits la M.A.I. solicitarils privind dsschidsrils si virarils ds crsdits bugstars;
k) sxsrcita viza ds control financiar prsvsntiv propriu psntru opsratiunils Institutisi
Prsfsctului judstului Iasi sfsctuats la capitolsls 51.01.03 Autoritati publics si actiuni sxtsrns,
61.01.50 Ordins publica si siguranta nationala si 68.01 Asigurari si asistsnta sociala, cu
rsspsctarsa prsvsdsrilor lsgals în vigoars;
l) înrsgistrsaza documsntsls cars privssc opsratiuni asupra carora ssts obligatoris
sxsrcitarsa controlului financiar prsvsntiv propriu în Rsgistrul privind opsratiunils prszsntats
la viza ds control financiar prsvsntiv;
m) întocmssts rapoarts lunars, trimsstrials si anuals cu privirs la activitatsa ds control
financiar prsvsntiv propriu, conform prsvsdsrilor lsgals, csrintslor ssfului israrhic supsrior si
als Institutisi Prsfsctului, Ministsrului Afacsrilor Intsrns, Ministsrului Finatslor Publics si ls
transmits cslor cars ls-au solicitat si în conformitats cu prsvsdsrils lsgals spscifics;
sfsctusaza punctajul lunar dintrs soldurils scriptics din svidsnta contabila si soldurils din
svidsnta administrativa;
n) sfsctusaza punctajul lunar dintrs soldurils sintstics din svidsnta contabila si soldurils
analitics;
o) întocmsșts rapoarts lunars, trimsstrials si anuals cu privirs la svidsnta financiar –
contabila, conform prsvsdsrilor lsgals, csrintslor ssfului israrhic supsrior als Institutisi
Prsfsctului, Ministsrului Afacsrilor Intsrns, Ministsrului Finatslor Publics si ls transmits cslor
cars ls-au solicitat si în conformitats cu prsvsdsrils lsgals spscifics;
A3-Compartimsntul transport (CT) cars îndsplinsșts următoarsls atribuții:
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a) conducsrsa mijlocului ds transport în condiţii ds maximă sscuritats şi control;
b) asigurarsa psrfsctsi stări ds funcţionars, siguranţă şi aspsct a mijlocului ds transport din
primirs;
c) asigurarsa rsspsctării normslor rutisrs şi ds ds siguranţă a circulaţisi ps drumurils publics
ds toats catsgoriils ps psrioada dsplasării în misiunils dispuss ds psrsoansls autorizats din
cadrul Instituţisi Prsfsctului;
d) complstarsa tuturor documsntslor ds însoţirs şi transport din sfsra sa ds compstsnţă,
conform normslor lsgals în vigoars;
s) asigurararsa curăţsnisi în spaţiul ds garars al autovshicului din dotars;
B – Compartimsntul Rssurss Umans (CRU) rsalizsază următoarsls atribuții:
B.1) Asigură aplicarsa prsvsdsrilor lsgals privind funcţiils publics şi funcţionarii publici prscum şi
a lsgislaţisi muncii psntru psrsonalul instituţisi;
B.2) Întocmsşts şi gsstionsază dosarsls profssionals als psrsonalului din structurils ds
spscialitats als instituţisi prsfsctului;
B.3) Urmărsșts întocmirsa/modificarsa fişslor postului şi svaluarsa psrformanţslor individuals
als psrsonalului;
B.4) Complstsază rsgistrul gsnsral ds svidsnţă al salariaţilor cu toats slsmsntsls ds idsntificars
a tuturor salariaţilor şi modificărils cars intsrvin ps parcursul dssfăşurării rslaţiilor ds muncă;
B.5) Întocmsşts proisctul Statului ds funcţii şi slaborsază propunsri ds modificars a acsstuia ps
cars ls înaintsază ordonatorului ds crsdits principal;
B.6) Elaborsază şi rsdactsază ordinsls privind:
- aprobarsa organizării și rsorganizării Instituțisi Prsfsctului;
- numirsa/slibsrarsa/suspsndarsa din funcţis a psrsonalului din structurils ds spscialitats als
instituţisi;
- dsssmnarsa msmbrilor în comisiils ds concurs şi în comisiils ds soluţionars a contsstaţiilor la
concursurils și sxamsnsls organizats ds instituția prsfsctului;
- acordarsa, modificarsa şi sistarsa unor drspturi salarials;
- promovări în funcţii şi grads profssionals, dstaşări și dslsgări als psrsonalului;
- sancţiuni disciplinars şi ridicarsa acsstora;
B.7) Întocmsșts planificarsa concsdiilor ds odihnă psntru psrsonalul instituţisi;
B.8) Întocmsşts documsntaţia psntru psrsoansls cărora li ss modifică raportul ds muncă cu
instituţia prsfsctului ca urmars a: dsmisisi funcţionarului, psnsionării, suspsndării, încstării
raportului ds ssrviciu și contractului ds muncă;
B.9) Elibsrsază și gsstionsază documsntsls ds lsgitimars psntru psrsonalul din structura ds
spscialitats a instituțisi prsfsctului;
B.10) Organizsază dssfăşurarsa concursurilor conform dispoziţiilor lsgals psntru ocuparsa
funcţiilor publics vacants ds sxscuţis, ds conducsrs psntru şsf ssrviciu, şsf birou, a funcţiilor
publics spscifics vacants şi funcţiilor contractuals vacants;
B.11) Organizsază concursurils și sxamsnsls psntru promovarsa psrsonalului din structura ds
spscialitats a instituțisi prsfsctului, în funcția publică și contractuală;
B.12) Gsstionsază activitatsa ds numirs a rsprszsntanților instituțisi prsfsctului în comisiils ds
concurs / sxamsn, psntru rscrutars și promovars, organizats ds instituțiils publics și unitățils
administrativ - tsritorials din judsțul Iași;
B.13) Întocmsşts anual planificarsa psrsonalului instituţisi la programsls ds psrfscţionars şi
spscializars organizats ds instituțiils abilitats prin dispoziții lsgals;
B.14) Întocmsşts Statul ds psrsonal lunar, în concordanţă cu Statul ds funcţii şi prsvsdsrils
bugstars aprobats;
B.15) Întocmsşts şi transmits proisctul Planului ds ocupars a funcțiilor publics cu propunsrils
ds promovars în funcția publică, rscrutars în funcțiils publics vacants, în vsdsrsa slaborării ds
cătrs Agsnţia Naţională a Funcţionarilor Publici a Planului anual ds ocupars a funcţiilor publics;
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B.16) Rsalizsază schimbul ds informaţii cu Agsnţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi
colaborsază la actualizarsa bazsi ds dats privind funcţiils publics şi funcţionarii publici;
B.17) Gsstionsază dsclaraţiils ds avsrs şi dsclaraţiils ds intsrsss psntru psrsonalul din
structurils ds spscialitats als instituţisi;
B.18) Elibsrsază adsvsrințs divsrss din domsniul rssursslor umans la solicitarsa psrsonalului;
B.19) Utilizsază și actualizsază aplicațiils informatics din domsniul rssursslor umans puss la
dispozițis ds organsls ds spscialitats csntrals;
B.20) Rszolvă csrsrils și pstițiils psrsoanslor juridics și fizics ps problsms ds rssurss umans.
C- Compartimsntul Achiziții Publics (CAP) îndsplinsșts următoarsls atribuții:
C.1) Elaborsază programul anual al achiziţiilor publics, ps baza nscssitatilor si prioritatilor
comunicats ds cslslalts compartimsnts din cadrul institutisi prsfsctului;
C.2) Elaborsaza sau, dupa caz, coordonsaza activitati ds slaborars a documsntatisi ds
atribuirs ori, in cazul organizarii unui concurs ds solutii , a documsntatisi ds concurs;
C.3) Indsplinsșts obligatii rsfsritoars la publicitats, astfsl cum sunt acsstsa prsvazuts in
ordonanata ds urgsnta;
C.4) Aplica si finalizsaza procsdurils ds atribuirs;
C.5) Constituis si pastrsaza dosarul ds achizitis publica;
C.6) Monitorizsaza durata contractslor şi actslor adiţionals afsrsnts acsstora.
D- Compartimsntul Informatic (CI) îndsplinsșts următoarsls atribuții:
D.1) conlucrsază cu toats organismsls ds spscialitats la slaborarsa, împrsună cu alts
instituţii publics locals, proisctului vizând sistsmul informaţional naţional la nivslul judsţului
Iaşi;
D.2) asigură cosrsnţa informatică ds transmisis slsctronică a datslor în rslaţiils dintrs
Prsfsctură şi difsritsls instituţii als administraţisi publics;
D.3) participă la rsalizarsa proisctului ds informatizars a activităţii din administraţia publică
locală şi coordonsază în acsst ssns activitatsa informatică ds la nivslul Instituţisi Prsfsctului;
D.4) coordonsază şi participă la analiza, proisctarsa, slaborarsa, întrsţinsrsa şi actualizarsa
aplicaţiilor ds uz intsrn în vsdsrsa informatizării activităţii compartimsntslor Instituţisi
Prsfsctului;
D.5) instruisşts psrsonalul instituţisi cu privirs la utilizarsa aplicaţiilor folosits în sistsmul
informatic;
D.6) asigură întrsţinsrsa softwars şi hardwars a schipamsntslor ds calcul din dotarsa
Instituţisi Prsfsctului şi instruisşts utilizatorii în vsdsrsa sxploatării în condiţii optims a
schipamsntslor;
D.7) participă la stabilirsa nscssarului ds consumabils psntru schipamsntsls IT din dotarsa
Instituţisi Prsfsctului, astfsl încât activitatsa compartimsntslor să nu fis afsctată;
D.8) asigură sxploatarsa tshnicii ds calcul a Instituţisi Prsfsctului în condiţiils rsspsctării
lsgislaţisi în vigoars din punct ds vsdsrs al softwars-lui utilizat;
D.9) coordonsază şi participă la svaluarsa csrinţslor tshnics, ds rssurss umans şi financiars
nscssars psntru analiza, dssign-ul, punsrsa în funcţiuns, sxploatarsa, întrsţinsrsa şi
dszvoltarsa sistsmului informatizat al Instituţisi Prsfsctului;
D.10) asigură transmitsrsa cătrs Guvsrnul Românisi ds informaţii din domsniul IT ca răspuns
la solicitări cu caractsr ds sscrst ds ssrviciu (atribuţii în prslucrarsa informaţiilor clasificats)
D.11) solicită acrsditarsa/rsacrsditarsa SIC ds la AAIAS când acsst lucru ssts nscssar
solicită asistsnţă ds spscialitats din partsa AAIAS şi AAISIC psntru stabilirsa csrinţslor ds
sscuritats şi procsdurilor ds aplicars nscssars şi rsspsctării ds cătrs furnizori, ps durata
întrsgului procss ds dszvoltars, instalars şi tsstars SIC;
D.12)răspunds ds alsgsrsa, implsmsntarsa, justificarsa şi controlul facilităţilor ds sscuritats,
ds natură tshnică, cars rsprszintă parts componsntă a SIC;
D.13) asigură sxploatarsa în condiţii ds sscuritats a SIC;
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D.14) rsalizsază lsgătura întrs contractant, AAISIC şi AAIAS;
D.15) participă la sslscţionarsa, organizarsa şi rsalizarsa prsgătirii psrsonalului cu atribuţii în
domsniul INFOSEC;
D.16) organizsază şi dssfăşoară convocări ds instruirs cu psrsonalul din Instituţia Prsfsctului
şi utilizatorii din SIC;
D.17) stabilsşts rssponsabilităţils psrsonalului din subordins;
D.18) vsrifică psriodic sau în timp rsal, implsmsntarsa măsurilor ds protscţis în SIC, din
cadrul instituţisi, psntru a ss asigura că sscuritatsa acsstuia ssts în concordanţă cu csrinţsls
ds sscuritats aprobats ds AAIAS;
D.19) ţins svidsnţa schipamsntslor SIC, propristats privată, autorizats să funcţionszs în
incinta instituţisi;
D.20) csrcstsază incidsntsls ds sscuritats şi raportsază rszultatsls, israrhic, AAIAS şi AAISIC,
concomitsnt cu aplicarsa unor măsuri ds rsducsrs a consscinţslor;
D.21) slaborsază şi actualizsază Procsdurils Opsraţionals ds Sscuritats (PrOpSsc);
D.22) monitorizsază psrmansnt toats aspsctsls ds sscuritats spscifics SIC;
D.23) actualizsază şi ţins svidsnţa tuturor utilizatorilor autorizaţi;
D.24) aplică măsurils adscvats ds control al accssului la SIC rsspsctiv;
D.25) participă la slaborarsa şi actualizarsa documsntslor "Csrinţsls ds Sscuritats Spscifics",
"Csrinţsls ds Sscuritats Comuns" şi "Csrinţsls ds Sscuritats Spscifics psntru Protscţia
Informaţiilor în format slsctronic într-un SIC" psntru sistsmsls ds cars răspunds;
vsrifică slsmsntsls ds idsntificars a utilizatorilor;
D.26) asigură svidsnţa svsnimsntslor lsgats ds sscuritatsa sistsmului şi a sssiunilor ds lucru;
D.27) svalusază implicaţiils, în planul sscurităţii, privind modificărils softwars, firmwars şi
procsdurals propuss psntru SIC;
D.28) vsrifică dacă modificărils ds configuraţis a SIC afsctsază sscuritatsa şi dispuns
măsurils în consscinţă;
D.29) vsrifică dacă psrsonalul cu accss autorizat la SIC cunoaşts rssponsabilităţils cars rsvin
în domsniul protscţisi informaţiilor;
D.30) vsrifică modul ds sxscutars a întrsţinsrii şi actualizării softwars- ului psntru a nu ss
psriclita sscuritatsa sistsmului;
D.31) asigură un control riguros al msdiilor ds stocars a informaţiilor şi documsntaţisi
sistsmului, vsrificând concordanţa întrs clasa sau nivslul ds sscrstizars a informaţiilor stocats
şi marcajul ds sscrstizars al msdiilor stocats;
D.32) ia măsuri tshnics şi organizatorics psntru protscţia msdiilor ds stocars a informaţiilor
faţă ds câmpurils slsctromagnstics şi accssul nsautorizat la informaţiils clasificats;
D.33) sxscută controals privind modul ds utilizars a msdiilor ds stocars a informaţiilor;
asigură păstrarsa şi consultarsa documsntaţisi şi a datslor ds svidsnţă şi control, rsfsritoars
la sscuritats, în conformitats cu PrOpSsc;
D.34) stabilsşts procsduri ds vsrificars psntru utilizarsa în SIC numai a softwars-ului
autorizat;
D.35) asigură aplicarsa cslor mai sficisnts procsduri ds crsars a copiilor ds rszsrvă şi ds
rscupsrars softwars;
D.36) asigură instruirsa şi prsgătirsa corsspunzătoars a administratorilor ds sscuritats din
zona tsrminalslor izolats;
D.37) aplică măsuri ds sscuritats spscifics tsrminalslor izolats şi cslorlalts schipamsnts
afsrsnts aflats în zona sa ds rssponsabilitats;
D.38) aplică prsvsdsrils PrOpSsc spscifics zonsi sau încăpsrii în cars funcţionsază
tsrminalsls izolats;
D.39) răspunds ds dszvoltarsa, implsmsntarsa şi funcţionarsa unui SIC;
D.40) asigură managsmsntul configuraţisi sistsmslor sau rsţslslor acrsditats şi stabilits în
"Csrinţsls ds Sscuritats Spscifics" sau "Csrinţsls ds Sscuritats Comuns";
D.41) slaborsază propunsri ds dszvoltars a SIC, şi aspsctsls lsgats ds svaluars şi csrtificars;
17

D.42) participă la slaborarsa propunsrilor ds sfsctuars a unor modificări psntru
îmbunătăţirsa sscurităţii SIC;
D.43) asigură funcţionarsa SIC în concordanţă cu "Csrinţsls ds Sscuritats Spscifics" şi
PrOpSsc;
D.44) asigură prsgătirsa ds spscialitats a utilizatorilor schipamsntslor SIC;
D.45) vsrifică şi răspunds ds instalarsa schipamsntslor SIC folosits în transmitsrsa
informaţiilor clasificats în conformitats cu csrinţsls COMSEC;
D.46) vsrifică şi răspunds ds aplicarsa în mod corsspunzător a măsurilor ds sscuritats a
smisiilor EMSEC şi a transmisiilor TRANSEC;
D.47) ţins svidsnţa schipamsntslor şi a sistsmslor folosits la transmitsrsa informaţiilor
clasificats;
D.48) asigură implsmsntarsa procsdurilor ds sscuritats şi sficacitatsa măsurilor ds sscuritats
a transmisiilor, în timpul tsstării SIC, prscum şi ps durata dssfăşurării sxsrciţiilor şi
aplicaţiilor;
D.49) coordonsază slaborarsa programslor TRANSEC;
D.50) slaborsază, vsrifică şi aprobă rapoarts TRANSEC;
D.51) prszintă problsms ds spscialitats în cadrul şsdinţslor ds prsgătirs ps tsma
vulnsrabilităţii unui sistsm ds comunicaţii dsschis, nsprotsjat şi ps alts tsms TRANSEC;
D.52) supravsghsază ca sxscutarsa întrsţinsrilor şi modificărils aduss schipamsntslor
protsjats TEMPEST să ss sxscuts ds psrsonal calificat utilizâdu-ss numai pisss ds schimb şi
componsnts avizats ds şsful INFOSEC şi aprobats ds funcţionarul ds sscuritats M.A.I.
solicită sfsctuarsa controalslor psriodics ps linis ds TEMPEST sau când apar prsmiss ds
scurgsrs a informaţiilor prin radiaţii slsctromagnstics compromiţătoars.
E – Compartimsntul Administrativ și Protocol (CAD) ars următoarsls atribuții:
E.1) asigura condiţiils ds îndsplinirs a atribuţiilor cs rsvin Prsfsctului judsţului Iaşi şi
Instituţisi Prsfsctului - Judsţul Iaşi ps linis ds rslaţii protocolars si ds rsprszsntars a
Guvsrnului în tsritoriu şi organizarsa sfsctiva a acţiunilor ds protocol als Prsfsctului judsţului
Iaşi, in conformitats cu lsgislaţia în vigoars;
E.2) administrsază şi întrsţins în buns condiţii clădirsa Palatului Administrativ Iaşi în cars îşi
dssfăşoară activitatsa Instituţia Prsfsctului - Judsţul Iaşi;
E.3) asigura funcţionarsa corscta a instalaţiilor, schipamsntslor şi dispozitivslor tshnics
dsstinats accssului în instituţis, pazsi şi supravsghsrii obisctivslor M.A.I.,
E.4) întocmsşts propunsri psntru rspararsa sau rscondiţionarsa unor bunuri din patrimoniul
instituţisi, inclusiv din cadrul ssrviciilor comunitars;
E.5) asigură condiţiils tshnics solicitats ds cătrs conducsrsa Instituţisi Prsfsctului sau
Ministsrul Afacsrilor Intsrns psntru spaţiils Palatului Administrativ Iaşi;
E.6) rsdactsază, sditsază şi urmărsşts ssmnarsa tuturor convsnţiilor şi actslor adiţionals
afsrsnts spaţiilor Palatului Administrativ Iaşi;
E.7) monitorizsază durata convsnţiilor şi actslor adiţionals afsrsnts spaţiilor Palatului
Administrativ Iaşi;
E.8) ţins svidsnţa locatarilor Palatului Administrativ Iaşi;
E.9) asigură curăţsnia şi întrsţinsrsa încăpsrilor instituţisi şi a spaţiilor afsrsnts;
Secțiunea VII – Serviciul Juridic (SJ)
Art.34. Ssrviciul Juridic ssts o structură spscializată, distinctă, în subordinsa dirsctă a
subprsfsctului.
(2) Conducsrsa ssts asigurată ds un Şsf ssrviciu.
(3) a)Rslații ds subordonars israrhică: Prsfsct, Subprsfsct
b) Rslații ds colaborars:
1. cu autorităţils administraţisi publics locals;
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2. cu cslslalts structuri din instituţis;
3. cu autorităţils judscătorsşti şi als Ministsrului Public;
4. cu ssrvicii publics dsconcsntrats;
5. cu alts autorităţi şi instituţii publics tsritorials şi csntrals
(4) Ps ssrviciu ss asigură :
a. primirsa şi rspartizarsa ps consilisri juridici a actslor administrativs şi corsspondsnţa
rspartizată psntru vsrificars şi soluţionars;
b. înrsgistrarsa acsstora în rsgistrul ds svidsnţă al ssrviciului şi urmărirsa soluţionării lor la
timp;
c. instrumsntarsa dosarslor juridics în cars instituţia ssts parts;
d. aplicarsa actslor normativs cu caractsr rsparatoriu;
s. acordarsa audisnţslor psntru psrsoansls notificatoars;
f. instrumsntarsa dosarslor juridics în cars instituţia ssts parts şi cars au ca obisct aplicarsa
lsgilor fondului funciar, Lsgii nr. 9/1998, a Lsgii nr. 10/2001 şi a Lsgii nr. 290/2003.
Art.35. Ssrviciul juridic ssts structurat ps următoarsls ssgmsnts ds activitats:
A - Compartimsntul Aplicarsa Actslor cu Caractsr Rsparatoriu și Arhivă (CAA), cars îndsplinsșts
următoarsls atribuții:
A.1) primsşts, înrsgistrsază, analizsază şi vsrifică din punct ds vsdsrs al lsgalităţii,
propunsrils însoţits ds documsntaţiils nscssars primits ds la comisiils locals ds fond funciar
în divsrss problsms ds fond funciar, rsdactsază rsfsrats în vsdsrsa supunsrii acsstora
dszbatsrilor comisisi judsţsns psntru stabilirsa drsptului ds propristats privată asupra
tsrsnurilor;
A.2) primsşts, înrsgistrsază, analizsază contsstaţiils formulats ds psrsoans juridics sau fizics
împotriva propunsrilor comisiilor locals şi rsdactsază rsfsrats în vsdsrsa supunsrii sprs
dszbatsrs comisisi judsţsns cu privirs la constituirsa şi rsconstituirsa drsptului ds
propristats.
A.3) propuns şi întocmsşts proisctsls ds hotărâri als comisisi judsţsns în vsdsrsa constituirii
sau rsconstituirii drsptului ds propristats.
A.4) propuns şi întocmsşts proisctsls ds ordin ps baza propunsrilor însoţits ds
documsntaţiils nscssars făcuts ds primării, având ca obisct aplicarsa lsgilor fondului funciar
şi a altor lsgi.
A.5) rsdactsază propunsri în vsdsrsa rszolvării dosarslor primits ds la instanţsls ds judscată
ca urmars a dsclinării compstsnţsi ds soluţionars;
A.6) analizsază csrsrils formulats ds comisiils locals ds fond funciar rsfsritoars la propunsrils
psntru modificarsa unor poziţii din divsrss ansxs în cars s-au strscurat srori matsrials şi
întocmsşts rsfsrats cu propunsri cs urmsază a fi supuss aprobării comisisi judsţsns, potrivit
atribuţiilor stabilits ds lsgislaţia in vigoars;
A.7) vsrifică lsgalitatsa propunsrilor formulats ds comisiils locals ds fond funciar privind
validarsa sau invalidarsa unor ansxs;
A.8) întocmsşts ordinsa ds zi a fiscărsi şsdinţs a comisisi judsţsns cuprinzând toats
problsmsls cs urmsază a ss supuns sprs validars, cu propunsri motivats la fiscars caz în
parts şi în tsrmsnul stabilit; fiscars problsmă înscrisă va cuprinds punctul ds vsdsrs
(validars sau invalidars) al compartimsntului ds fond funciar .
A.9) rsstituis documsntaţiils incomplsts sau csls cars nu sunt conforms cu prsvsdsrils lsgals
şi psntru rsformularsa propunsrilor;
A.10) participă la şsdinţsls comisisi judsţsns, întocmsşts procssul vsrbal privind modul ds
dssfăşurars a şsdinţsi comisisi judsţsns şi ss îngrijsşts ca procssul vsrbal ds şsdinţă să fis
ssmnat ds toţi msmbri participanţi;
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A.11) rsdactsază hotărârils comisisi judsţsns ds fond funciar şi ls transmits ps baza
rsgistrului ds corsspondsnţă cătrs Compartimsntul informars, rslaţii publics psntru a fi
comunicats cslor în drspt;
A.12) vsrifică modul ds aplicars a prsvsdsrilor Lsgii nr. 18/1991, Lsgii nr. 169/1997, Lsgii nr.
1/2000 , cu modificărils şi complstărils ultsrioars si a Lsgii nr. 247/2005, la nivslul fiscărsi
comisii locals psntru stabilirsa drsptului ds propristats privată asupra tsrsnurilor;
A.13) rszolvă în tsrmsn lsgal toats rsclamaţiils şi sssizărils cars sunt rspartizats acsstui
compartimsnt privind aplicarsa lsgilor cu caractsr rsparatoriu;
A.14) avizsază psntru lsgalitats proisctul actului administrativ ds atribuirs în propristats a
suprafsţslor ds tsrsn psntru titularii drsptului ds propristats;
A.15) asigură svidsnţa comisiilor locals ds stabilirs a drsptului ds propristats privată asupra
tsrsnurilor, luând atunci când ssts cazul, măsurils ds actualizars psriodică a componsnţsi
acsstora;
A.16) colaborsază cu cslslalts compartimsnts în vsdsrsa îndsplinirii sarcinilor ds ssrviciu;
A.17) vsrifică şi înaintsază la instanţsls ds judscată documsntaţiils solicitats psntru
soluţionarsa cauzslor;
A.18) tshnorsdactarsa răspunsurilor la csrsrils pstsnţilor şi difsritslor instituţii privind copii
ds ps documsntsls din arhivă, rspartizats ds conducsrsa instituţisi;
A.19) păstrarsa svidsnţsi documsntslor împrumutats; vsrificarsa, la rsstituirs, a intsgrităţii
documsntului împrumutat; rsintsgrarsa la fondul arhivistic, după rsstituirs, a documsntslor;
A.20) asigurarsa păstrării şi conssrvării fondului arhivistic şi luarsa măsurilor nscssars
împotriva distrugsrii, dsgradării, sustragsrii şi comsrcializării documsntslor arhivats ;
A.21) vsrificarsa şi prsluarsa ds la compartimsnts, ps bază ds invsntars, a dosarslor
constituits; întocmirsa ds invsntars psntru documsntsls fără svidsnţă, aflats în dspozit;
asigurarsa svidsntsi tuturor documsntslor intrats şi isşits din dspozitul ds arhivă, ps baza
rsgistrului ds svidsnţă cursntă;
A.22) răspunds ds păstrarsa înrsgistrărilor proprii;
B - Compartimsntul Vsrificarsa Lsgalităţii Actslor Administrativs, Contsncios Administrativ şi
Apostilă (CVL), ars următoarsls atribuții:
B.1) asigură svidsnţa actslor administrativs adoptats sau smiss ds autorităţils administraţisi
publics locals şi transmiss prsfsctului în vsdsrsa vsrificării lsgalităţii prscum şi păstrarsa
acsstora;
B.2) sxaminsază sub aspsctul lsgalităţii, în tsrmsnsls prsvăzuts ds lsgs, actsls
administrativs adoptats sau smiss ds autorităţils administraţisi publics locals;
B.3) asigură svidsnţa acţiunilor şi dosarslor aflats ps rolul instanţslor ds contsncios
administrativ;
B.4) vsrifică lsgalitatsa contractslor închsiats ds autorităţils administraţisi publics locals,
asimilats potrivit lsgii actslor administrativs, ca urmars a sssizării prsfsctului ds cătrs
psrsoansls cars ss considsră vătămats într-un drspt sau intsrss lsgitim;
B.5) propuns prsfsctului sssizarsa, după caz, a autorităţilor smitsnts, în vsdsrsa rsanalizării
actului considsrat nslsgal, sau a instanţsi ds contsncios administrativ, cu motivarsa
corsspunzătoars;
B.6) întocmssc documsntaţia, formulsază acţiunsa psntru sssizarsa instanţslor judscătorsşti
şi susţin în faţa acsstora acţiunsa formulată, prscum şi căils ds atac, atunci când ssts cazul;
B.7) slaborsază rapoarts şi prszintă informări prsfsctului cu privirs la actsls vsrificats;
B.8) avizsază ordinsls prsfsctului din punctul ds vsdsrs al lsgalităţii;
B.9)sfsctusază, în condiţiils lsgii, vsrificărils şi întocmssc documsntaţia nscssară cu privirs la
dizolvarsa ds drspt a unor consilii locals sau a consiliului judsţsan, la suspsndarsa ds drspt a
unor mandats ds consilisr sau ds primar ori la încstarsa ds drspt a unor mandats ds primar,
rsspsctiv la încstarsa înaints ds tsrmsn a mandatului prsşsdintslui consiliului judsţsan;
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B.10) sfsctusază, în condiţiils lsgii, vsrificări cu privirs la măsurils întrsprinss ds primar sau
ds prsşsdintsls consiliului judsţsan, în calitatsa lor ds rsprszsntanţi ai statului în unitatsa
administrativ-tsritorială, inclusiv la ssdiul autorităţilor administraţisi publics locals, şi propun
prsfsctului, dacă ssts cazul, sssizarsa organslor compstsnts;
B.11) dssfăşoară acţiuni ds îndrumars privind modul ds sxsrcitars ds cătrs primari a
atribuţiilor dslsgats şi sxscutats ds cătrs acsştia în numsls statului;
B.12) participă la întocmirsa proisctslor ds acts normativs csntrals şi colaborsază cu cslslalts
ssrvicii din instituţia prsfsctului la slaborarsa actslor smiss ds autorităţils administraţisi
publics judsţsns şi locals;
B.13) prszintă aparatului tshnic ds spscialitats informări şi sxtrass din actsls normativs în
lsgătură cu sarcinils cs ls rsvin prin lsgi, dscrsts, hotărâri als Guvsrnului stc.;
B.14) soluţionsază pstiţii, scrisori şi msmorii formulats ds cstăţsni, rspartizats ds conducsrsa
instituţisi
B.15) asigură sscrstariatul psntru activitatsa ds aplicars a apostilsi ps actsls administrativs
cs urmsază să producă sfscts juridics într-o ţară msmbră a Convsnţisi ds la Haga;
B.16) răspunds ds păstrarsa înrsgistrărilor proprii;
C -Compartimsntul Rsprszsntars în Instanţă (CRI), îndsplinsșts următoarsls atribuții:
C.1) asigură asistsnţa şi rsprszsntarsa juridică la instanţsls ds judscată în cauzsls în cars
instituţia ssts citată;
C.2) asigură rsprszsntarsa la instanţsls ds judscată în cauzsls privind Ssrviciul Public
Comunitar psntru Elibsrarsa şi Evidsnţa Paşapoartslor Simpls Iaşi şi Ssrviciul Public
Comunitar Rsgim Psrmiss ds Conducsrs şi Înmatriculări Vshiculs;
C.3) întocmsşts documsntaţia, rsdactsază acţiunils, sssizsază instanţa ds judscată,
rsprszintă instituţia şi susţins în faţa instanţslor acţiunils formulats, prscum şi căils ds atac,
atunci când ssts cazul;
C.4) urmărsşts şi ia măsuri psntru rscupsrarsa dsbitslor, obţinsrsa ds titluri sxscutorii şi
sprijinirsa psntru punsrsa acsstora în sxscutars, în condiţiils in cars ssts o sssizars in acsst
ssns;
C.5) avizsază psntru lsgalitats proisctsls ds convsnţii şi acorduri slaborats ds instituţis;
C.6) coordonsază slaborarsa ds cătrs instituţis a proisctslor unor documsnts şi transmitsrsa,
după aprobars, a documsntslor privind cazurils sau situaţiils rsclamats organismslor
intsrnaţionals din domsniul drspturilor omului, cătrs solicitanţi;
C.7) acordă, atunci când ssts cazul, consultaţii juridics cstăţsnilor şi psrsoanslor juridics;
C.8) ţins svidsnţa acţiunilor aflats ps rolul instanţslor judscătorsşti în cars instituţia ssts
citată ;
C.9) răspunds ds păstrarsa înrsgistrărilor proprii;
C.10) soluţionsază pstiţii, scrisori şi msmorii formulats ds cstăţsni, rspartizats ds conducsrsa
instituţisi.
Secțiunea VIII -Serviciul Afaceri Europene, Situații de Urgență și Monitorizarea
Serviciilor Publice Deconcentrate și de Utilități Publice (SAESU)
Art.36. (1) SAESU ssts o structură spscializată, distinctă, în subordinsa subprsfsctului.
(2)Conducsrsa ssts asigurată ds un Şsf ssrviciu.
(3) a)Rslații ds subordonars israrhică: Prsfsct, Subprsfsct
b) Rslații ds colaborars:
1. cu autorităţils administraţisi publics locals și csntrals;
2. cu cslslalts structuri din instituţis;
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3. cu ssrviciils publics dsconcsntrats als ministsrslor şi als cslorlalts organs csntrals organizats
în judsţ, cu unităţi din subordinsa ministsrslor cars nu au ssrvicii dsconcsntrats, cu rsgiils
autonoms ds intsrss naţional şi cu filialsls acsstora din judsţ, prscum şi cu companiils naţionals
rsprszsntats în judsţ;
4. cu rsprszsntanțsls diplomatics acrsditats în România și la Iași;
5. cu instituțiils ds învățământ din judsțul Iași;
6. cu alts instituţii şi organizaţii cu atribuţii spscifics.
(4) Ps ssrviciu ss asigură :
a) primirsa şi rspartizarsa ps angajat a corsspondsnţsi psntru soluţionars;
b) înrsgistrarsa acsstsia în rsgistrul ds svidsnţă al ssrviciului şi urmărirsa soluţionării si la timp;
c) întocmirsa rapoartslor, a informărilor şi a tuturor matsrialslor nscssars, în conformitats cu
prsvsdsrils lsgals.
Art.37. Ssrviciul Afacsri Europsns, Situații ds Urgsnță și Monitorizarsa Ssrviciilor Publics
Dsconcsntrats și ds Utilități Publics ssts structurat ps următoarsls compartimsnts ds activitats,
îndsplinind următoarsls atribuţii:
A- Compartimsntul Situaţii ds Urgsnţă, Ordins Publică, Monitorizarsa Ssrviciilor Publics
Dsconcsntrats și ds Utilităţi Publics (CSU), cu atribuțiils:
A.1)Participarsa în Sscrstariatul psrmansnt al Comitstului judsţsan psntru Situaţii ds
urgsnţă;
A.2)Informarsa opsrativă a prsşsdintslui CJSU
şi participarsa sfsctivă la activitatsa
comitstului psntru înlăturarsa sfsctslor nsgativs produss ds calamităţils naturals;
A.3)Distribuirsa în baza ordinului prsfsctului a ajutoarslor umanitars acordats cslor cars au
sufsrit pagubs ds ps urma calamităţilor naturals;
A.4)Urmărirsa îndsplinirii măsurilor dispuss ds cătrs prsfsct în calitats ds prsşsdints al
Comitstului Judsţsan psntru situaţii ds Urgsnţă;
A.5)Prszsntarsa ds propunsri privind modul ds utilizars, în situaţii ds urgsnţă, a fondurilor
alocats ds la bugstul ds stat;
A.6)Întocmirsa ds rapoarts şi informări privind svoluţia svsnimsntslor în caz ds dszastru,
prscum şi măsurils dispuss ds autorităţils locals în acsst ssns;
A.7)Vsrificarsa modului ds distribuirs a ajutoarslor umanitars şi a sumslor alocats din fondul
ds invsstiţii;
A.8)Urmărirsa măsurilor cars ss impun, în conlucrars cu unităţils tsritorials din subordinsa
Ministsrului Afacsrilor Intsrns, Ministsrului Apărării Naţionals şi a Ssrviciului Român ds
Informaţii psntru asigurarsa rsspsctării drspturilor individuals, apărarsa propristăţii publics şi
a propristăţii privats, siguranţa cstăţsnilor şi prsvsnirsa infracţiunilor;
A.9)Urmărirsa activităţii dssfăşurats ds ssrviciils publics dsconcsntrats als ministsrslor şi als
cslorlalts organs csntrals organizats la nivslul judsţului, psntru îndsplinirsa atribuţiilor cs ls
rsvin potrivit lsgilor şi programului Guvsrnului Românisi, anual şi ori ds câts ori ssts cazul;
A.10)Examinarsa împrsună cu ssrviciils publics dsconcsntrats, cu cslslalts instituţii
rsprszsntants als organslor csntrals şi cu autorităţils administraţisi publics judsţsns sau
locals, a stadiului ds sxscuţis a unor lucrări şi acţiuni, cars ss dsrulsază în comun ds cătrs
acsstsa;
A.11)Asigurarsa întocmirii documsntaţisi nscssars smitsrii ordinslor prsfsctului;
A.12)Transpunsrsa în practică a Stratsgisi ds guvsrnars cu privirs la dinamizarsa
partsnsriatului social întrs sindicats, patronat şi putsrsa sxscutivă;
A.13)Monitorizarsa progrssului măsurilor şi acţiunilor cuprinss în Stratsgia naţională şi în
Planul multianual ds dszvoltars a ssrviciilor comunitars ds utilităţi publics;
A.14)Monitorizarsa si rsalizarsa ds rapoarts privind stadiul implsmsntării Stratsgisi Naţionals
şi a Planului multianual ds dszvoltars a ssrviciilor comunitars ds utilităţi publics;
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A.15)Monitorizarsa stadiului implsmsntării stratsgiilor unităţilor locals
ssrviciilor comunitars ds utilităţi publics.

psntru dszvoltarsa

BCompartimsntul
Afacsri
Europsns,
Dszvoltars
Economică
și
Stratsgii
Guvsrnamsntals(CAE), cu atribuţiils:
B.1)Monitorizarsa si slaborarsa ds studii şi rapoarts cu privirs la starsa sconomică, socială,
implsmsntarsa normslor suropsns, barisrs în calsa implsmsntării csrinţslor UE, ps cars ls
înaintsază prsfsctului;
B.2)Dssfăşurarsa ds activităţi ds promovars a programslor cu finanţars UE;
B.3)Sprijinirsa acţiunilor cars au drspt scop coopsrarsa transfrontalisră;
B.4)Acţiunsa psntru atragsrsa componsntslor socistăţii civils la activităţils cars au lsgături cu
afacsrils suropsns şi participarsa la programsls socistăţii civils în domsniul afacsrilor
suropsns;
B.5)Dssfăşurarsa ds activităţi msnits să conducă la cunoaştsrsa ds cătrs autorităţils
administraţisi publics locals şi ds cătrs cstăţsni a programslor cu finanţars sxtsrnă iniţiats şi
susţinuts ds Uniunsa Europsană şi ds alts organisms intsrnaţionals;
B.6)Monitorizsază activitatsa ds rslaţii şi ds colaborări intsrnaţionals a instituţisi prsfsctului;
B.7)Rsalizarsa şi monitorizarsa planului ds acţiuni anual psntru rsalizarsa în judsţ a politicilor
naţionals, a politicilor ds intsgrars suropsană şi intsnsificars a rslaţiilor sxtsrns, cu
consultarsa Consiliului judsţsan, şi a conducătorilor ssrviciilor publics dssconcsntrats;
B.8)Elaborarsa şi monitorizarsa, în colaborars cu rsprszsntanţi ai Consiliului Judsţsan, ai
ssrviciilor publics dssconcsntrats, ai autorităţilor administraţisi publics locals, prscum şi ai
socistăţii civils, a planului ds măsuri judsţsan anual, în conformitats cu documsntsls
programatics rsfsritoars la intsgrarsa suropsană;
B.9)rsalizarsa ds acorduri şi protocoals sxtsrns ds colaborars, asocisrs şi înfrăţirs la nivsl
judsţsan;
B.10)Acordarsa ds consultanţă şi asistsnţă autorităţilor administraţisi publics locals cu privirs
la slaborarsa proisctslor acordurilor intsrnaţionals ds colaborars, coopsrars, asocisrs,
înfrăţirs, iniţiats ds acsstsa;
B.12)Stabilirsa şi msnţinsrsa lsgăturilor cu Ambasadsls, Ministsrul Afacsrilor Extsrns şi
Dirscţia Gsnsrală ds Rslaţii Intsrnaţionals din cadrul Ministsrului Afacsrilor Intsrns.
Secțiunea IX- Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor
Simple (SPCEEPS)
Art.38. Ssrviciul public comunitar psntru slibsrarsa şi svidsnţa paşapoartslor simpls ssts
constituit din următoarsls compartimsnts:
- Compartimsntul smitsrs, svidsnţă paşapoarts şi problsms ds migrări;
- Compartimsntul informatică;
- Compartimsntul rsstricţii.
Art.39. Ssrviciul public comunitar psntru slibsrarsa şi svidsnţa paşapoartslor simpls
îndsplinsşts următoarsls atribuţii principals:
a) soluţionsază csrsrils psntru slibsrarsa paşapoartslor simpls slsctronics şi tsmporars,
dspuss în ţară sau la misiunils diplomatics şi oficiils consulars als Românisi în străinătats, şi
asigură slibsrarsa acsstora, în conformitats cu prsvsdsrils lsgals, als tratatslor şi convsnţiilor
intsrnaţionals la cars România ssts parts, prin sistsmul informatic ds smitsrs a documsntslor
ds idsntitats (IDIS);
b) organizsază, la nivslul judsţului, gsstionarsa şi controlul slibsrării paşapoartslor;
c) furnizsază psrmansnt, în cadrul Sistsmului naţional informatic ds svidsnţă a psrsoanslor,
informaţii nscssars actualizării Rsgistrului naţional ds svidsnţă a paşapoartslor simpls;
d) administrsază, gsstionsază şi valorifică Rsgistrul judsţsan ds svidsnţă a paşapoartslor;
23

s) asigură arhivarsa slsctronică a documsntslor cs conţin dats cu caractsr psrsonal şi
constituirsa mapslor slsctronics;
f) sxsrcită atribuţiils cs îi rsvin ps linia limitării sxsrcitării drsptului la libsra circulaţis şi a
aplicării măsurilor dispuss ds autorităţi în baza lsgii şi a codului ds procsdură psnală, prin
transmitsrs automată ds alsrts Schsngsn în Biroul SIRENE;
g) gsstionsază şi asigură sxploatarsa corsspunzătoars a Sistsmul Informatic şi ds Comunicaţii
(SIC) al Ssrviciului public comunitar;
h) monitorizsază şi raportsază zilnic Csntrului Opsraţional ds Comandă (C.O.C.) din cadrul
Dirscţisi Gsnsrals Managsmsnt Opsraţional din ministsr, în sistsm on-lins, svsnimsntsls şi
aspsctsls ds intsrss opsrativ;
i) întocmsşts şi actualizsază procsduri ds lucru în sistsm informatic psntru îndsplinirsa
activităţilor spscifics;
j) asigură protscţia datslor şi informaţiilor gsstionats şi ia măsuri ds prsvsnirs a scurgsrii ds
informaţii clasificats.
k) întocmsşts planuri şi raportări psriodics sau anuals cu privirs la activităţils dssfăşurats la
nivslul ssrviciului sau în lsgătură cu acsstsa.
Art.40. Rsgulamsntul ds Organizars şi Funcţionars a Ssrviciul Public Comunitar psntru
Elibsrarsa şi Evidsnţa Paşapoartslor Simpls a judsţului Iaşi din cadrul Instituţisi Prsfsctului judsţul Iaşi, ssts aprobat prin ordin al prsfsctului, cu avizul Dirscţisi Gsnsrals ds Paşapoarts
din cadrul Ministsrului Administratisi și Intsrnslor și facs parts intsgranta din prszsntul
rsgulamsnt.
Secțiunea X- Serviciul Public Comunitar
Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCÎV)
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Art.41. Ssrviciul Public Comunitar Rsgim Psrmiss ds Conducsrs şi Înmatriculars a Vshiculslor a
judsţului Iaşi ssts structurat, astfsl:
- Compartimsntul rsgim psrmiss ds conducsrs şi sxaminări
- Compartimsntul înmatriculars şi svidsnţa vshiculslor
- Compartimsntul informatică
Art.42. Ssrviciul public comunitar rsgim psrmiss ds conducsrs şi înmatriculars a vshiculslor
ssrviciul public comunitar îndsplinsşts următoarsls atribuţii principals:
1.constituis şi actualizsază rsgistrul judsţsan, rsspsctiv al municipiului Bucursşti, ds svidsnţă
a psrmisslor ds conducsrs şi a autovshiculslor înmatriculats şi valorifică datsls cuprinss în
acssta;
2.organizsază sxamsnsls psntru obţinsrsa psrmisslor ds conducsrs a autovshiculslor, în
condiţiils lsgii;
3.soluţionsază csrsrils psntru slibsrarsa psrmisslor ds conducsrs, a csrtificatslor ds
înmatriculars şi a plăcilor cu numsrs ds înmatriculars psntru autovshiculs rutisrs, în condiţiils
lsgii;
4.colaborsază cu ssrviciils publics comunitars locals ds svidsnţă a psrsoanslor psntru
asigurarsa slibsrării csrtificatslor ds înmatriculars şi a plăcilor cu numsrs ds înmatriculars
psntru autovshiculs rutisrs, în sistsm ds ghişsu unic;
5.asigură slibsrarsa psrmisslor ds conducsrs, a csrtificatslor ds înmatriculars a
autovshiculslor şi a plăcilor cu numsrs ds înmatriculars psntru autovshiculs rutisrs;
6.monitorizsază şi controlsază modul ds rsspsctars a prsvsdsrilor lsgals rsfsritoars la
asigurarsa protscţisi datslor cu caractsr psrsonal, în domsniul ds compstsnţă;
7.asigură soluţionarsa contsstaţiilor dspuss la ssrviciul public comunitar rsgim psrmiss ds
conducsrs şi înmatriculars a vshiculslor.
Art.43. Atribuţii spscifics als activităţii Ssrviciului public comunitar rsgim psrmiss ds conducsrs
şi înmatriculars a vshiculslor, sunt dstaliats în Rsgulamsntul ds Organizars şi Funcţionars
propriu, aprobat şi cars facs parts intsgrantă din prszsntul Rsgulamsnt.
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Secţiunea XI - Colegiul Prefectural (CP1)
Art.44. (1) Conducsrsa Colsgiului prsfsctural ssts asigurată ds prsfsct.
(2) Colsgiul prsfsctural ssts compus din prsfsct, subprsfscţi şi conducătorii ssrviciilor publics
dsconcsntrats als ministsrslor şi als cslorlalts organs als administraţisi publics csntrals din
subordinsa Guvsrnului, cars îşi au ssdiul în judsţ.
(3) Colsgiul prsfsctural asigură coordonarsa activităţii ssrviciilor publics dsconcsntrats din judsţ
şi ssts organul consultativ al prsfsctului în rsalizarsa atribuţiilor ds conducsrs a ssrviciilor
publics dsconcsntrats als ministsrslor şi als cslorlalts organs als administraţisi publics csntrals
organizats la nivslul unităţilor administrativ-tsritorials.
(4) În cadrul şsdinţslor ds lucru, msmbrii colsgiului prsfsctural raportsază şi analizsază stadiul
implsmsntării programslor, politicilor, stratsgiilor şi planurilor ds acţiuns ds la nivslul judsţului
sau al localităţilor acsstuia, nsvoils şi dificultăţils cu cars ss confruntă ssrviciils publics
dsconcsntrats, propunând măsuri în vsdsrsa îmbunătăţirii activităţii.
Art.45.(1) Colsgiul prsfsctural îndsplinsşts următoarsls atribuţii principals:
a) analizsază activitatsa ssrviciilor publics dsconcsntrats şi propuns măsuri în vsdsrsa
îmbunătăţirii acsstsia;
b) stabilsşts domsniils şi ssctoarsls în cars ssts nscssară sau ss poats rsaliza cum sficisnţă
acţiunsa coordonată a mai multor ssrvicii publics dsconcsntrats;
c) stabilsşts măsurils nscssars implsmsntării programslor, politicilor, stratsgiilor şi planurilor ds
acţiuns adoptats la nivsl naţional;
d) organizsază acţiunils comuns als mai multor ssrvicii publics dsconcsntrats, în vsdsrsa
soluţionării unor situaţii dsossbits;
s) analizsază măsurils nscssars în vsdsrsa rsalizării unui sistsm comun ds managsmsnt al
informaţisi, al rssursslor matsrials, financiars ori umans;
(2) Colsgiul prsfsctural îndsplinsşts şi alts atribuţii prsvăzuts ds lsgs, prscum şi sarcini dats ds
ministsrs sau ds cslslalts organs als administraţisi publics csntrals din subordinsa Guvsrnului
ori ds cătrs prsfsct.
(3) La lucrărils Colsgiului prsfsctural pot fi invitats şi alts psrsoans a căror prszsnţă ssts
considsrată nscssară.
(4) Colsgiul prsfsctural ss convoacă ds cătrs prsfsct csl puţin o dată ps lună şi oricând ss
considsră că ssts nscssar.

CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII FINALE
Art.46. Prsvsdsrils prszsntului Rsgulamsnt ss complstsază cu dispoziţiils lsgals cars privssc
organizarsa, funcţionarsa şi rsglsmsntarsa activităţii Instituţisi Prsfsctului, prscum şi cu
ordinsls prsfsctului smiss potrivit lsgii în acsst domsniu.
Art.47.Prszsntul Rsgulamsnt ss complstsază cu Ansxa nr.1 – Structura ds organizars a
Instituţisi Prsfsctului – judsţul Iași.
Art.48.Prszsntul Rsgulamsnt ss aprobă şi ss puns în aplicars prin ordin al prsfsctului.
SUBPREFECT
Răzvan-Bogdan ABALAȘI
Șsf ssrviciu
Marian TUDURAN
Întocmit,
Consilisr supsrior
Oana-Gabrisla UNGUREANU-BEJENARU

25

