INSTITUŢIA PREFECTULUI ‐ JUDEŢUL BACĂU
RAPORT DE ACTIVITATE ANUL 2017

SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE ŞI ADMINISTRATIV
CAPITOL BUGETAR
AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI
ACŢIUNI EXTERNE

ORDINE PUBLICĂ ŞI
SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ

ALEGERI

TOTAL CHELTUIELI

CATEGORII DE CHELTUIELI
Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii
TOTAL
Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii
TOTAL
Cheltuieli de personal
Bunuri şi servicii
Cheltuieli de capital
Total

2017
.

.

2016
.

.

.
.
3.189.000 2.990.020
.
.
.
.
.
.
2.385.000 2.411.318
.
.
157.000
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• În anul 2017, pentru prima dată după foarte mul i ani, s‐a demarat procesul de
renovare a clădirii Palatului Administrativ. Astfel, în afara expertizării şi evaluării
edificiului, s‐au efectuat şi lucrări concrete de repara ii la nivelul podului și scărilor
de intrare, precum și realizarea unor lucrări de renovare a unor încăperi (ex. sala
de ședințe).
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MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
În anul 2017 ca urmare a concursurilor de recrutare au fost ocupate 5 posturi
(auditor principal, consilier juridic asistent, consilier principal, expert principal,
consilier asistent)
Din totalul de 47 posturi la finalul anului erau ocupate 42 posturi
În anul 2017, prin memorandum, au fost aprobate 2 posturi pentru
organizare concurs în 2018 (șef serviciu financiar, consilier juridic principal)
 Angajații au beneficiat de creșteri salariale de 15%;
SPCRPCIV ‐ din totalul de 23 posturi la finalul anului erau ocupate 19 posturi (în
plus erau delegați 1 IPJ, 2 ISU); la finalul anului 2017 s‐a aprobat ocuparea prin
concurs în anul 2018 a celor 4 posturile vacante.
SPCEEPS ‐ din totalul de 20 posturi la finalul anului erau ocupate 17 posturi; la
finalul anului 2017 s‐a aprobat ocuparea prin concurs în anul 2018 a 2 posturi
vacante
Angaja ii serviciilor publice comunitare au beneficiat de creşteri salariale în
două etape, de câte 10% fiecare.
3

COMUNICARE
 În anul 2017, a fost înfiin ată pagina de Facebook a institu iei.
 În luna decembrie a început implementarea noului site
www.bc.prefectura.mai.gov.ro
ACTIVITATEA DE COMUNICARE
Anul
Apari ii în presă
Conferinţe de presă
Postări pe site‐ul web al institu iei
Peti ii de la cetă eni
Postări pe pagina de Facebook a
institu iei
Documente apostilate

2017
107
2

2016
32
0

112
921

155
1115

150

0

5402

5122
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SERVICIUL JURIDIC
• Din totatul actelor administrative
verificate au fost considerate nelegale
un număr de 49 acte, respectiv 24
hotărâri adoptate de consiliile locale şi
25 dispoziţii emise de primarii
unităţilor administrativ‐teritoriale,
acte administrative pentru care au fost
solicitate documentaţii şi au fost
transmise proceduri prealabile în
vederea reanalizării acestora.
• Din actele administrative considerate
nelegale au fost revocate 13 hotărâri şi
14 dispoziţii, iar pe rolul instanţei de
contencios administrativ a Tribunalului
Bacău se află 18 dosare în curs de
soluţionare

ACTE ALE UNITĂ

ILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE VERIFICATE SUB
ASPECTUL LEGALITĂ II

Anul

2017

2016

Procentaj

Hotărâri ale Consiliului Jude ean

253

202

+25,25%

Hotărâri ale consiliilor locale

11.192

7.803

+43,43%

Dispozi ii ale Preşedintelui
Consiliului Jude ean

743

429

+73,19%

Dispozi ii ale primarilor

41.161

42.486

‐3%

TOTAL

53.349

50.920

+4,77%
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SERVICIUL JURIDIC șI CORPUL DE CONTROL
• În anul 2017 s‐au realizat
controale vizând legalitatea
şi aplicarea actelor
normative la nivelul celor
93 de unită i administrative
locale, fiind emise Ordinul
Prefectului nr. 119/2017
prin care s‐a stabilit
tematica de control și
Ordinul Prefectului nr.
118/2017 prin care s‐a
stabilit componența echipei
de control.

Principalele deficiențe constatate:
• nu au fost luate măsuri în vederea inventarierii bunurilor din
patrimoniul public şi privat al u.a.t.
• nu a fost supus aprobării Planul de măsuri privind
gospodărirea localităţii
• nu au fost acordate audienţe de către consilierii locali
• nu au fost comunicate de către secretar, în termen de 30 de
zile de la data decesului, camerei notarilor publici în a cărei
circumscripție teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu,
sesizările pentru deschiderea procedurii succesorale,
conform art. 1171 din Legea nr. 215/2001 republicată,
modificată şi completată ulterior
• nu s‐a întocmit o evidenţă a petiţiilor şi nu s‐a urmărit
respectarea termenului legal de soluţionare a acestora
• nu au fost efectuate demersuri în vederea reorganizării
comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate
privată asupra terenurilor
• nu au fost dispuse măsuri pentru soluţionarea tuturor
cererilor depuse în conformitate cu prevederile legilor
fondului funciar
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COMISIA JUDEŢEANĂ DE FOND FUNCIAR
• Colectivul de lucru al Comisiei jude ene a fost reorganizat prin Ordinele
Prefectului jude ului Bacău nr. 184/11.07.2017 și nr. 336/13.10.2017 fiind
atrași în colectivul de lucru mai mulți funcționari, reușind astfel în anul
2017 să soluționăm toate dosarele restante din anii 2015‐2016.
ACTIVITATEA COMISIEI JUDE
Anul
Şedin e

ENE

2017

2016

Procentaj

10

9

‐

Documentații de fond funciar verificate
si restituite comisiilor locale
1200

80%,996
1000

Hotărâri de
validare

610

505

+20,79%

800

552

600

Hotărâri de
invalidare/respinge
ri contestații

400

14

10

+40,00%

200
0

Total hotărâri

624

515

+21,17%

2017

2016
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SERVICIUL COMUNICARE ŞI SITUAŢII DE URGENŢĂ
• Aspecte importante legate de situa iile de urgen ă au fost cele în legătură cu:
 în data de 14.08.2017, a avut loc o ședință extraordinară a C.J.S.U. Bacău, privind incendiul produs la Celula I a
Depozitului Conform de Deșeuri Bacău;
 în perioada noiembrie‐decembrie 2017, s‐au desfăşurat 3 şedin e extraordinare în legătură cu situa ia creată la nivelul
unită ilor administrativ‐teritoriale: Moinești, Dărmănești și Secuieni ca urmare a sistării colectării deșeurilor menajere de
către prestatorul serviciului de salubritate;
 în 22.06.2017, s‐a desfăşurat şedin a extraordinară privind aprobarea existenței unor situații de urgență și risc major
de apariție a unor incendii de pădure, care presupun executarea unor lucrări de defrișare pe culoarele de siguranță ale
LEA, gestionate de Sucursala de Transport Bacău a C.N. Traselectrica S.A. – în mai multe zone de pe raza administrativ
teritorial.
 Pe fondul unor caderi masive de precipitații in
perioada iunie‐iulie s‐au inregistrat situatii de urgenta‐
inundatii comuna Plopana sat Străminoasa‐pod rupt,
Ghimeș Făget 2 persoane decedate ca urmare a viiturii
formate si Slănic Moldova – drum inundat/ surpat.

COMPARTIMENTUL PENTRU SITUA II DE URGEN Ă
Anul

2017

2016

Şedinţe

12

7

Hotărâri adoptate

5

2

Planuri aprobate

9

4
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SERVICIUL STRATEGII ŞI PROGRAME
În cadrul şedin elor Colegiului Prefectural, au fost adoptate 6 hotărâri, dintre
care cele mai relevante au fost:
• Hotărârea nr. 4/21.03.2017 privind aprobarea Raportului pentru realizarea
în județul Bacău a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare pe anul
2016;
• Hotărârea nr. 5/21.03.2017 privind aprobarea Planului de acțiuni pentru
realizarea în județul Bacău a obiectivelor derivate din Programul de
Guvernare;
• Hotărârea nr. 6/11.05.2017 pentru aprobarea Listei tipurilor de raportări
pe care serviciile publice deconcentrate le transmit Instituției Prefectului ‐
județul Bacău precum și a Fișei serviciului public deconcentrat.
• În vederea eliminării blocajelor întâlnite la depunerea cererilor de
finan are, prin Ordinul Prefectului nr. 326/ 04.10.2017, s‐a constituit Grupul
de Lucru Suport Tehnic ‐ structură consultativă, fără personalitate juridică,
cu rolul de a urmări obținerea în termenul legal a avizelor/autorizațiilor
necesare depunerii/implementării în timp util, a proiectelor finanțate din
fonduri europene/guvernamentale.

ACTIVITATEA SERVICIULUI
STRATEGII ŞI PROGRAME
Anul

2017

COLEGIUL PREFECTURAL
Număr de şedin e

11

Număr de hotărâri adoptate

6

Număr de membri

26

COMISIA DE DIALOG SOCIAL
Număr de şedin e

12

COMITETUL CONSULTATIV DE
DIALOG CIVIC PENTRU
PROBLEMELE PERSOANELOR
VÂRSTNICE
Număr de şedin e

12
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SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA
ŞI EVIDENŢA PAŞAPOARTELOR SIMPLE
În cadrul acestui serviciu, în lunile de vârf, s‐a dispus prelungirea programului de lucru
şi acordarea zilnică de audien e, în vederea decongestionării blocajelor şi oferirii unor
servicii de calitate cetățenilor.
ACTIVITATEA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA ŞI EVIDEN
Anul

A PAŞAPOARTELOR SIMPLE

2017

2016

Procentaj

Cereri primite

37.717

31.431

+20,00%

Cereri Paşapoarte temporare

12.152

8.721

+39,34%

Cereri Paşapoarte electronice

24.397

21.931

+11,24%

Cereri Paşapoarte Electronice pt. cetă eni români cu domiciliul în străinătate (CRDS)

874

574

+52,26%

Cereri Paşapoarte temporare pt.cetă eni români cu domiciliul în străinătate (CRDS)

294

205

+43,41%

33.926

31.415

+7,99%

Paşapoarte eliberate
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SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE
CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULĂRI VEHICULE
• Pentru a veni în sprijinul cetă enilor, în trimestrul al IV‐lea, s‐a dispus suplimentarea efectivului
de personal cu 4 lucrători şi s‐au efectuat examinări la proba practică pentru ob inerea
permisului de conducere şi în zilele de sâmbătă, în program normal de lucru. La finalul anului
2017 s‐au făcut demersuri pentru delegarea a încă 6 lucrători de la SPCEEPS.
ACTIVITATEA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULĂRI VEHICULE
2017

2016

Procentaj

Vehicule înmatriculate

185.266

169.450

+9,33%

Posesori de permis de conducere

227.388

221.905

+2,47%

Candida i examina i la proba teoretica

23.519

20.376

+15,43%

Candida i examina i la proba practică

15.719

14898

+5,51%

Preschimbări de permise de conducere româneşti

22.910

13844

+65,49%

1703

1587

+7,31%

Dovezi certificate de înmatriculare emise

33.375

21884

+52,51%

Radieri de vehicule

17.582

11583

+51,79%

Autoriza ii de circula ie provizorie

21.071

18433

+14,31%

Preschimbări de permise de conducere străine
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SISTEMUL DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL
Au fost emise:
Ordinele Prefectului jude ului Bacău nr. 86 și 106/2017 pentru aprobarea componen ei Comisiei de
monitorizare a sistemului de control managerial intern și a regulamentului acesteia;
•

•
Ordinul prefectului nr. 105/2017 pricind aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control
intern managerial în vederea implementării celor 16 standarde
•
Ordinele Prefectului jude ului Bacău nr. 107 şi 108/2017 pentru aprobarea componen ei Echipei de
gestionare a riscurilor și a regulamentului EGR;
•
Ordinul Prefectului nr. 335/2017 privind constituirea comisiei de analiză a posturilor din cadrul
instituției.

SISTEMUL DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL
Anul

2017

2016

Şedin e ale Comisiei monitorizare a sistemului de control intern managerial

8

0

Şedin e ale Echipei de gestionare a riscurilor

3

0

Riscuri identificate

48

139

Proceduri

103

76
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PROPUNERI DE EFICIENTIZARE A ACTIVITĂŢII
• Creșterea calită ii implementării standardelor controlului managerial/intern
• Îndrumarea privind modul de întocmire şi de punere în aplicare a actelor
administrative, prin controale desfăşurate la unită ile administrativ‐teritoriale;
• Diminuarea perioadei de soluționare a cererilor privind reconstituirea dreptului de
proprietate privată prin îndrumarea specialiştilor din cadrul comisiilor locale de
fond funciar în vederea întocmirii documentațiilor;
• Creşterea gradului de monitorizare a activită ii serviciilor publice deconcentrate,
prin controale tematice;
• Formarea continuă a angaja ilor institu iei prin participarea la cursuri şi sesiuni
de informare pe domenii specifice de activtate;
• Asigurarea unui structuri organizatorice funcționale și eficiente.
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OBIECTIVE PENTRU ANUL 2018 (1)
1. Creșterea capacității instituționale prin îmbunătățirea
implementării Sistemului de Control Managerial Intern.
2. Eficientizarea intervenției operative în vederea prevenirii,
gestionării și înlăturării efectelor situațiilor de urgență.
3. Îmbunătățirea activității privind aplicarea actelor normative
cu caracter reparatoriu în principal prin organizarea și
monitorizarea în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate
a Colectivului de lucru al Comisiei Județene pentru Stabilirea
Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor, precum și prin
îndrumarea specialiștilor comisiilor locale.
4. Intensificarea activită ii de verificare a legalită ii şi aplicare
a actelor normative prin efectuarea controalelor de specialitate la
nivelul unită ilor administrativ teritoriale.
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OBIECTIVE PENTRU ANUL 2018 (2)
5. Îmbunătă irea monitorizării activită ii serviciilor publice
deconcentrate prin efectuarea de controale la nivelul serviciilor
publice deconcentrate și creșterea calității activităților din cadrul
Colegiului prefectural și a celorlalte comisii.
6. Creșterea gradului de satisfacție a cetățenilor prin realizarea
activităților cu privire la eliberarea şi eviden a paşapoartelor cât şi cu
privire la regimul permiselor de conducere, al certificatelor de
înmatriculare a autovehiculelor și al plăcilor cu numere de
înmatriculare, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate.
7. Creșterea gradului de transparență a activității instituției prin
utilizarea tuturor canalelor de comunicare (relațiile cu publicul,
pagina de internet, pagina de Facebook, comunicate de presă etc.), în
condiții de eficiență, eficacitate și economicitate.
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MUL UMIM COLEGILOR PENTRU COLABORARE,
IMPLICARE SI PROFESIONALISM!

