
Cancelaria prefectului are ur ătoarele atri uţii pri ipale: 
a) asigurarea o diţiilor e esare desfăşurării şedi ţelor de lu ru ale prefe tului;
b) a alizarea datelor oferite de so daje, statisti i, studii şi i for area prefe tului şi a
subprefectului u privire la pri ipalele pro le e şi te di ţe ale ediului so ial şi e o o i  di  
judeţ; 
c) organizarea î tâl irilor prefe tului u repreze ta ţii lo ali ai so ietăţii ivile, ai si di atelor, ai
patro atelor şi ai partidelor politi e; 
d) elaborarea sintezelor mass- edia pe tru i for area rapidă şi ore tă a prefe tului şi a
subprefectului; 

e) organizarea, la soli itarea prefe tului, a eve i e telor de atură să i for eze opi ia pu li ă
şi ass- edia u privire la a ţiu ile prefe tului; 
f) pu erea la dispoziţia ijloa elor de i for are î  asă a i for aţiilor desti ate opi iei
pu li e î  vederea u oaşterii exa te a a tivităţii prefe tului, pri  i for ări şi o feri ţe de 
presă orga izate lu ar sau ori de âte ori este evoie; 
g) realizarea do u e tării e esare î  vederea ela orării raportului se estrial al prefe tului
referitor la stadiul îndeplinirii obie tivelor di  strategia guver a e tală de î u ătăţire a 
situaţiei ro ilor; 

h) asigură fu ţio area şi a tualizarea site-urilor I stituţiei Prefectului, www.prefecturabacau.ro

i) asigură a tivitatea de i for are  î  o for itate u prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul

a es la i for aţiile de i teres pu li , u odifi ările şi o pletările ulterioare, ale Legii 

nr.52/2003 privind tra spare ţa de izio ală î  ad i istraţia pu li ă, repu li ată şi ale H.G. nr. 123/ 

2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul 

a es la i for aţiile de i teres pu li , u odifi ările şi o pletările ulterioare. 

Prefe tul poate sta ili şi alte atri uţii pe tru perso alul di  adrul Ca elariei prefe tului. 

http://www.prefecturabotosani.ro/

