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I. Declarația de misiune

� Misiunea Instituţiei Prefectului - judeţul Iaşi este 
de a veghea la aplicarea legii și realizarea politicii 
Guvernului la nivelul județului Iași

� Activitatea prefectului s-a întemeiat pe următoarele 
principii:

a) legalităţii, imparţialităţii şi obiectivităţii
b) transparenţei şi liberului acces la informaţiile 

de interes public
c) eficienţei
d) responsabilităţii
e) profesionalizării
f) orientării către cetăţean



II. Partener de dialog
� Promovarea eficientizării relației cu cetățenii
� Întâlniri zonale cu reprezentanții autorităților locale
� 5 delegații oficiale străine la nivel de ambasador
� Activități din programul Centenar desfășurate sub 

coordonarea Ministerului Afacerilor Interne
� Prima întâlnire a foștilor prefecți ai județului Iași, 

organizată cu ocazia Zilei Instituției Prefectului – 2 
aprilie. 

� Participarea la bilanțurile instituțiilor publice la 
sediile acestora

� S-au desfășurat 7 întâlniri de mediere



III. Activitatea de reprezentare

� Pe parcursul anului 2018, prefectul a participat la 
220 de manifestări publice, dintre care 173 au 
fost organizate la nivel local, 43 s-au desfășurat în 
cadrul unităților administrativ-teritoriale ale județului, 
două au avut loc în capitală, iar încă două, în alte 
localități din țară, respectiv Alba Iulia și Suceava. Cu
aceste ocazii, au fost susținute peste 150 de 
alocuțiuni publice.

� au fost transmise peste 420 de postări pe rețelele
de socializare, informări şi comunicate de presă



III. Activitatea în domeniul 
controlului

Au fost efectuate 30 de controale la nivelul autorităţilor
administraţiei publice locale, dintre care:

� 16 controale de fond în care s-a verificat activitatea consiliilor 
locale, a secretarului unităţii administrativ-teritoriale şi 
primarului;

� 8 controale efectuate în baza unor petiţii adresate instituţiilor 
centrale şi Prefectului Judeţului Iaşi;

� 6 controale tematice executate în baza ordinelor prefectului 
de organizare a unor comisii mixte



IV. Activitatea în domeniul juridic

4.1. Verificarea legalității actelor 
4.2. Reprezentarea la instanțele

judecătorești
4.3. Fond funciar



4.1 Verificarea legalității actelor

Numărul total de acte administrative 
supuse verificării - 68.350, astfel: 

- hotărâri adoptate de consiliile locale - 9.011
- hotărâri adoptate de Consiliul Judeţean Iaşi -

508
- dispoziţii emise de primari - 58.403
- dispoziţii emise de Preşedintele Consiliului 

Judeţean Iaşi - 483



4.2 Reprezentarea la instanțele
judecătorești
� În cursul anului 2018 au fost înregistrate un număr 

de 1.015 cauze în care Comisia Judeţeană pentru 
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 
terenurilor Iaşi sau Prefectul au calitate de parte. În 
vederea soluţionării acestor cauze s-au înaintat 690 
de documentaţii ale titlurilor de proprietate, aflate în 
arhiva comisiei judeţene de fond funciar 

� În cadrul instrumentării acestor cauze civile aflate pe 
rolul instanţelor de judecată s-au redactat un număr 
de 3.125 de înscrisuri reprezentând întâmpinări, 
interogatorii, concluzii scrise, adrese de relaţii, 
recursuri 



4.3 Fond funciar

� 9 şedinte ale Comisiei Județene de Fond 
Funciar şi au fost adoptate un număr de 641 
hotărâri privind soluţionarea cererilor de 
reconstituire a dreptului de proprietate

� În anul 2018 au fost emise un număr de 476
titluri de proprietate.

� 49 ordine ale prefectului au avut ca obiect 
constituirea dreptului de proprietate potrivit 
legilor fondului funciar



V. Activitatea de informare, relații
publice și îndrumare
� Petiții- au fost înregistrate 1.939 petiţii din care 

350 primite prin poşta electronică și 1.589 direct la 
sediu sau prin poștă; un număr de 455 petiții au fost 
transmise spre rezolvare altor autorităţi şi instituţii, în 
a căror competenţă legală de soluţionare s-au înscris 
problemele sesizate de cetăţeni restul de 1.484 fiind 
analizate și rezolvate de funcționarii instituției;

� Audiențe - au beneficiat de audiențele susținute de
prefect și subprefect la sediul instituției un număr de 
431 persoane

� Apostilarea actelor - s-au înregistrat un număr de 
5.235 de cereri privind solicitări de apostilare în 
urma cărora au fost apostilate 7.669 acte



5.1 Activitatea de îndrumare a 
secretarilor UAT-urilor

� S-au desfășurat, la sediul instituției, 6 
ședințe de îndrumare și instruire a 
secretarilor UAT-urilor

� 16 acțiuni de îndrumare metodologică a 
secretarilor UAT-urilor



VI. Comisii și comitete

� 6.1. Colegiul Prefectural
� 6.2. Comisia de Dialog Social
� 6.3. Comitetul consultativ de dialog civic 

pentru problemele persoanelor 
vârstnice

� 6.4. Comitetul județean pentru situații
de urgență

� 6.5. Alte comisii



6.1 Colegiul prefectural

� Serviciile publice deconcentrate participante 
la sedințele de Colegiu Prefectural sunt în 
număr de 51

� În cursul anului 2018 au fost un număr de 12 
ședințe lunare ale Colegiului Prefectural, 
unde s-au dezbătut 32 de teme în care s-a 
analizat stadiul implementării programelor, 
polititicilor, strategiilor, precum și nevoile cu 
care se confruntă serviciile publice 
deconcentrate



6.2 Comisia de dialog social
� Membrii CDS sunt în număr de 11, respectiv 5 

reprezentanți ai confederațiilor sindicale și 6
reprezentanți ai patronatelor

� În anul 2018 au avut loc 12 ședințe ordinare ale 
comisiei, ședințele având loc lunar

� au fost dezbătute 41 de subiecte de interes național 
și local. 

� Ca urmare a dezbaterilor din cadrul ședințelor CDS, 
au fost transmise către Guvern, ministere, 
parlamentarii de Iași, instituții centrale și locale un 
număr de 41 de adrese referitoare la propuneri de 
modificări legislative sau de soluționare a diferitelor 
probleme dezbătute



6.3 Comitetul consultativ de dialog civic 
pentru problemele persoanelor vârstnice

� În anul 2018 au avut loc 12 ședințe ale comitetului, 
câte una în fiecare lună, în cadrul cărora au fost 
dezbătute 12 subiecte de interes propuse de 
seniorii ieșeni, rezultând propuneri privind 
îmbunătățirea serviciilor adresate acestei categorii de 
vârstă.

� Ca urmare a dezbaterilor din cadrul ședințelor 
CCDCPPV, au fost transmise către Guvern, ministere, 
parlamentarii de Iași, instituții centrale și locale un 
număr de 24 de adrese referitoare la propuneri de 
modificări legislative sau de soluționare a diferitelor 
probleme dezbătute. 



6.4 Comitetul județean pentru 
situații de urgență
� 17 şedinţe ordinare/extraordinare/ 

videoconferinţe ce au avut drept scop prezentarea 
unor aspecte de interes naţional şi judeţean, în care 
au fost adoptate un număr de 11 hotărâri (dintre 
care două au vizat implementarea de măsuri pentru 
înlăturarea efectelor negative ale fenomenelor 
hidrometeorologice periculoase, trei – aprobarea 
rapoartelor de sinteză, iar una – aprobarea situației 
centralizatoare a gospodăriilor afectate).

� 24 antrenamente de înştiinţare a comitetelor 
locale pentru situaţii de urgenţă pentru verificarea 
fluxului informațional-decizional



6.5 Alte comisii
� Consiliul consultativ pentru protecția consumatorilor
� Centrul local de combatere a bolilor
� Biroul județean pentru romi
� Comisia de delimitare teritorială între unitățile administrative
� Comisia de atribuire de denumiri
� Comisia de disciplină a secretarilor
� Comisia de Egalitate de Şanse
� Comisia pentru Incluziune Socială
� Comisiei de coordonare a acțiunii de îndeplinire a prevederilor 

O.U.G. nr. 96/2002 (programul lapte și corn)
� Comisia județeană de analiză a proiectelor de steme însușite de 

Consiliul Județean, respectiv consiliile locale



VII. Activitatea serviciilor publice 
comunitare

� 7.1. Serviciul public comunitar evidența
și eliberarea pașapoartelor

� 7.2. Serviciul public comunitar regim 
permise de conducere și înmatriculare a 
vehiculelor



7.1 Serviciul public comunitar 
evidența și eliberarea pașapoartelor

Nr. cereri depuse la ghişeu (pentru paşapoarte simple electronice, 
temporare) :

� a. 65.739 (cu 32% mai multe decât în 2017), dintre care 51.601 
electronice (cu 49% mai multe decât în anul precedent) şi 14.138 
temporare (cu 7,5% mai puține decât în anul 2017);

� b. Nr. cereri soluţionate care au fost transmise în sistem informatic de 
la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate: 
24.104 (cu 73% mai multe decât în anul anterior)

Nr. cereri soluţionate care au fost transmise în sistem informatic
de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în 
străinătate pentru CRDS (cetăţeni români cu domiciliul în străinătate): 
8.902

Nr. total de cereri soluţionate în  anul 2018: 98.745 (65.739 + 
24.104 + 8.902) - cu 42,6% mai mult decât în anul 2017

În ceea ce privește activitatea de secretariat şi arhivă: au fost 
înregistrate un număr de 29.385 lucrări.



7.2 Serviciul public comunitar regim permise de 
conducere și înmatriculare a vehiculelor

� Pe linie de înmatriculare, radiere şi autorizare provizorie 
a autovehiculelor rutiere:

- 44.154 de dosare în vederea înmatriculării, față de 33.765 în 
2017 - cu 31% mai mult decât în 2017.

� Pe linie de examinare și preschimbare permise:
- 76.390 dosare primite și verificate, față de 75.805 în 2017
- 24.223 de persoane examinate, față de 24.136 în 2017
- Promovabilitatea a fost anul trecut 33,1%, în creștere, de la 

27,39% în 2017
- 21.193 permise preschimbate, față de 24.239 în 2017
� au fost înregistrate un număr de 4.019 solicitări scrise, cereri, 

petiţii și 1.475 audiențe la șeful serviciului.



2019

� Ne vom axa în continuare pe relația cu 
cetățeanul și îmbunătățirea serviciilor 
acordate acestuia și voi continua organizarea 
de audiențe în teritoriu, vizitele la instituțiile
deconcentrate, organizarea de întâlniri 
regionale cu autoritățile locale

� Alături de toate structurile Ministerului 
Afacerilor Interne vom asigura buna 
desfășurare a proceselor electorale, vizitele la 
nivel înalt anunțate



2019

� Ne propunem luarea de măsuri concrete 
pentru urgentarea soluționării dosarelor de 
fond funciar de la nivelul comisiilor locale


