MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI ‐ JUDEŢUL BACĂU
RAPORT DE ACTIVITATE 2020

ACTIVITATEA DE VERIFICARE A LEGALITĂȚII ACTELOR

ACTIVITATEA DE VERIFICARE A LEGALITĂȚII ACTELOR
 în contextul pandemiei cu coronavirusul SARS-Cov-2, după 16 martie 2020, îndrumarea și instruirea secretarilor
unităților administrative teritoriale cu privire la aplicarea actelor normative nou apărute, s-a făcut preponderent
în scris/telefonic;

 în anul 2020 , au fost examinate sub aspectul legalităţii 38.204 acte administrative;
 Prefectul judeţului Bacău a emis un număr total de 563 ordine.
ACTE ADMINISTRATIVE VERIFICATE
Anul

2020

2019

%

Hotărâri ale Consiliului Judeţean/consiliilor locale

7.441

8.924

-16,62%

Dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean
și ale primarilor

30.763

37.396

-17,74%

Total

38.204

46.320

-17,52%

2020

2019

%

Contencios administrativ

6

14

-57,14%

Altele

40

20

100,00%

Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar

5

361

-98,61%

Total

51

395

-87,09%

DOSARE

PE ROLUL INSTANŢELOR DE JUDECATĂ

Anul

ACTIVITATEA COMISIEI JUDEŢENE DE STABILIRE A
DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ

ACTIVITATEA COMISIEI JUDEŢENE DE STABILIRE A
DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ
 În anul 2020, specialiştii din colectivul de lucru au primit spre soluţionare un număr total de 1193
documentaţii de fond funciar din care pentru 651 s-au adoptat hotărâri și au fost eliberate 286 de titluri de
proprietate.
ACTIVITATEA COMISIEI JUDEŢENE
Anul

2020

2019

%

8

9

-11,11%

Hotărâri de validare

637

590

7,97%

Hotărâri de invalidare/respingeri
contestații

14

29

-51,72%

Total hotărâri

651

Şedinţe

619

TITLURI

DE PROPRIETATE ELIBERATE

Anul

2020

2019

%

Titluri pentru teren agricol

275
(315
ha)

285
(302 ha)

-3,51%

11
(21 ha)

36
(33 ha)

-69,44%

286

321

-10,90%

5,17%

Titluri de proprietate pentru
vegetație forestieră
Total

CONSTITUIREA CONSILIULUI JUDEȚEAN ȘI A CELOR LOCALE
Ca urmare a alegerilor locale din 27
septembrie 2020 au fost legal
constituite 93 de consilii locale și un
consiliu județean, prin ordin de
prefect, iar la ceremoniile de
constituire
au
participat
și
reprezentanți ai Prefectului

CORPUL DE CONTROL AL PREFECTULUI
 verificări

privind
stadiul
completării
Registrului agricol pe suport electronic, pe
suport hârtie şi stadiul încadrării datelor în
Registrul Agricol Naţional (RAN) pentru anul
2019, împreună cu specialişti din cadrul
Direcţiei Judeţene de Statistică Bacău;

 verificări

privind modul în care sunt
respectate prevederile legale în domeniul
Modernizării unui obiectiv specific industriei
alimentare, împreună cu reprezentaţi ai
Agenţiei pentru Protecţia Mediului, Direcţiei de
Sănătate Publică Bacău, Inspectoratului de Stat
în Construcţii şi Direcţiei Sanitar Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor;

 verificări privind modul de
măsurilor privind
COVID -19;

respectare a
combaterea răspândirii

 176 de sesizări diverse

ACTIVITATEA PRIVIND MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

ACTIVITATEA PRIVIND MANAGEMENTUL
SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

ACTIVITATEA PRIVIND MANAGEMENTUL
SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

ACTIVITATEA PRIVIND MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
 16.03.2020 - a fost activat Centrul Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei - 68 de hotărâri în 54 de şedinţe
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19;
 46 de şedinţe şi 43 de hotărâri ale U.L.D. - Centrul Local de Combatere a Bolilor, în special pentru prevenirea şi
combaterea pestei porcine africane;
 1 comisie mixtă pentru verificarea modului în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost întreținute șanțurile și
rigolele în localități - au fost verificate, peste 100 sectoare de cursuri de apă şi formaţiuni torenţiale situate în zone
locuite dintr-un număr de 22 unităţi administrative teritoriale;
 1 exerciţiu de verificare a modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de înştiinţare, prealarmare,
avertizare, alarmare la cele 93 de U.A.T. –uri;
 73 de procese-verbale privind evaluarea şi constatarea pagubelor şi efectelor negative ale evenimentelor (secetă,
inundaţii) în 62 localităţi;
 4 exerciţii cu forţe şi mijloace în teren pentru tipurile de risc simulate (inundaţii, accidente, cutremur, prăbuşiri).

COMITETUL JUDEȚEAN
Anul

PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

2020

2019

%

Şedinţe

65

16

306,25%

Hotărâri adoptate

76

9

744,44%

Planuri aprobate

6

4

50,00%

ACTIVITATEA PRIVIND MONITORIZAREA SERVICIILOR
PUBLICE DECONCENTRATE
 având în vedere evoluția situației epidemiologice create și
activitatea serviciului s-a desfăşurat atipic față de anii anteriori;

determinate de răspândirea SARS-COV-2,

 au fost întocmite documentații în vederea emiterii a 60 de avize consultative pentru situațiile financiare a 12
servicii publice deconcentrate și a 12 avize pentru proiectul de buget;
 asigurarea secretariatului Grupului de Lucru
Suport Tehnic de monitorizare a stadiului eliberării
avizelor/autorizațiilor necesare depunerii/implementării în timp util, a proiectelor finanțate din fonduri
europene/guvernamentale.
COLEGIUL PREFECTURAL
Anul

2020

2019

%

Număr de
şedinţe

2

12

-83,33%

Număr de
hotărâri
adoptate

2

6

-66,67%

Număr de
membri

28

28

0,00%

COMISIA DE DIALOG SOCIAL

COMISIA DE DIALOG SOCIAL
Comisia are 26 de membri:
 15 ai serviciilor publice
deconcentrate
 5 ai sindicatelor
 6 ai patronatelor

COMISIA DE DIALOG SOCIAL
Anul

2020

2019

%

Număr de
şedinţe

3

12

-75,00%

Teme
dezbătute

6

16

-62,50%

Număr de
membri

26

26

0,00%

COMITETUL CONSULTATIV DE DIALOG CIVIC PENTRU
PROBLEMELE PERSOANELOR VÂRSTNICE
Comisia are 22 de membri:
 15 ai serviciilor publice deconcentrate
 5 ai organizațiilor județene de pensionari

COMITET CONSULTATIV DE DIALOG CIVIC
Anul

2020

2019

Număr de
şedinţe

2

12

Teme
dezbătute

2

17

Număr de
membri

22

22

ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN
În anul 2020 au fost desfășurate patru misiuni
de audit de asigurare privind domeniile:
 „Monitorizarea, îndrumarea metodologică și
coordonarea
activității
prefecților,
subprefecților și a personalului din cadrul
instituțiilor prefectului”
 „Conducerea
serviciilor
publice
deconcentrate”
 „Achiziții publice”
 „Juridic”

ACTIVITATEA PRIVIND SERVICIILE COMUNITARE DE
PAȘAPOARTE, PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULĂRI

ACTIVITATEA PRIVIND ELIBERAREA ȘI EVIDENȚA PAȘAPOARTELOR
 având în vedere evoluția
situației
epidemiologice create și
determinate de răspândirea SARS-COV-2,
activitatea serviciului s-a
desfăşurat atipic față de anii anteriori, dar au fost asigurate serviciile
solicitate de cetăţeni;
 a fost încasată de către administraţiile publice locale suma de 10640 lei,
reprezentând valoarea amenzilor aplicate pentru pierderea sau
deteriorarea paşapoartelor valabile în anul 2020;
 760 de comunicări referitoare la suspendarea exercitării dreptului la
libera circulaţie în străinătate a cetăţenilor români, potrivit legislaţiei
penale, procesual penale şi conexă acestora, fiind operate în aplicaţia
I.D.I.S. un număr de 996 restricţii de tip ,,I” activ, cu 179 mai puţine
faţă de anul 2019;
 1568
de restricţii de tip „I” activ şi 55 de restricţii de tip „R”
activ au fost operate în aplicaţia I.D.I.S. la „inactiv”;
 au fost implementate in aplicaţia I.D.I.S. un număr de 240 de
restricţii de tip „M” activ, după registrele de deces de la serviciile de
stare civilă competente;
 379 de comunicări cu privire la un număr de 379 de cetăţeni români
care au făcut obiectul unor evenimente în străinătate, cu 59 mai
puţine faţă de anul 2019;
 508 cereri privind eliberarea adeverinţelor referitoare la exercitarea
dreptului la libera circulaţie în străinătate, cu 118 mai putine faţă de
anul 2019.

ACTIVITATEA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR
DE PAȘAPOARTE
Anul
Cereri primite
Cereri
Paşapoarte
temporare
Cereri
Paşapoarte
electronice
Paşapoarte
eliberate

2020

2019

%

21.715 44.110

-50,77%

3.940

8.297

-52,51%

17.775 35.810

-50,36%

18.810 39.578

-52,47%

ACTIVITATEA PRIVIND REGIMUL PERMISELOR DE CONDUCERE ŞI
ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR
 având
în
vedere
evoluția
situației
epidemiologice create și
determinate de
răspândirea SARS-COV-2, activitatea serviciului
s-a desfăşurat atipic față de anii anteriori, dar au
fost asigurate serviciile solicitate de cetăţeni;
 s-au încasat sume în valoare de 2.806.057 lei,
faţă de 3.005.698 lei în 2019, din care 2.065.394
lei reprezintă contravaloare placi si taxe
atribuire numere preferenţiale sau păstrări
numere şi 740.563 lei reprezintă încasări la
atribuire numere de circulaţie provizorii;
 730 comenzi pentru plăcuţe cu numere de
înmatriculare preferenţiale;
 7 situaţii sesizate IPJ privind declaraţii în fals
pentru pierderea documentelor, ştampile false,
ITP fals, facturi întocmite în fals, utilizare plăci
înmatriculare declarate pierdute.

ACTIVITATEA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE
CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULĂRI VEHICULE
Anul
Vehicule înmatriculate

DE

2020

2019

%

225.145

211.424

6,49%

Posesori de permis de
240.990
conducere
Candidaţi examinaţi la proba
22.637
teoretică
Candidaţi examinaţi la proba
14.539
practică
Preschimbări de permise de
23.604
conducere româneşti
Preschimbări de permise de
1.721
conducere străine
Dovezi pentru certificate de
33.349
înmatriculare emise

23.6182
23.955
18.096
20.916
2.148
38.382

Radieri de vehicule

19.974

25.906

Autorizaţii de circulaţie
provizorie

18.847

21.590

2,04%
-5,50%
-19,66%
12,85%
-19,88%
-13,11%
-22,90%
-12,70%

RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI ACCESARE FONDURI EUROPENE
 vizita Excelenţei Sale, Alexei Ţurcan, Consulul
General al Republicii Moldova la Iaşi;
 monitorizare privind stadiul proiectelor cu
finanţare
europeană
și
respectiv
guvernamentală:
 PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
AJUTORAREA
PERSOANELOR DEFAVORIZATE

 Proiectului „TAEJ – Transparență,
accesibilitate și educație juridică prin
îmbunătățirea comunicării publice la
nivelul sistemului judiciar”
 la nivelul unităților administrativ‐
teritoriale, a fost finalizat 1 proiect
finanțat prin POR (în valoare de 392,90
mii euro), 49 de proiecte aflate în stadiul
evaluării și 60 în curs de implementare
(în valoare de 164,369.50 mii euro)

MANAGEMENTUL COMUNICĂRII

MANAGEMENTUL COMUNICĂRII

MANAGEMENTUL COMUNICĂRII

MANAGEMENTUL COMUNICĂRII

MANAGEMENTUL COMUNICĂRII
www.bc.prefectura.mai.gov.ro

https://www.facebook.com/institutiaprefectuluibacau/

În anul 2020, au fost desfăşurate cu preponderență activităţi specifice, potrivit reglementărilor legale,
pentru prevenirea şi combaterea pandemiei de Covid-19, cu asigurarea serviciilor pentru cetăţeni.
ACTIVITĂȚI

2020

2019

%

Apariţii în presă

589

150

292,67%

Conferinţe de presă

10

2

400,00%

Postări pe site-ul web al
instituţiei

378

179

111,17%

Postări pe pagina de
Facebook a instituţiei

639

55

1061,82%

Petiţii de la cetăţeni

686

871

-21,24%

Cereri - liberul acces la
informaţii de interes public

31

71

-56,34%

15/728

65/1085

-77%/
-33%

Radiograme

1017

623

63,24%

Documente apostilate

1.623

4.673

-65,27%

Audienţe/Cetățeni
consiliați

RESURSE FINANCIARE
CAPITOL BUGETAR
AUTORITĂŢI PUBLICE
ACŢIUNI EXTERNE

CATEGORII
ŞI

ORDINE PUBLICĂ ȘI
SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ
ALEGERI/REFERENDUM
ALEGERI PENTRU PARLAMENTUL
EUROPEAN
ALEGERI PENTRU ALEGEREA
PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI
ALEGERI

LOCALE

Cheltuieli de personal
Bunuri și servicii
TOTAL
Cheltuieli de personal
Bunuri și servicii
TOTAL
Cheltuieli de personal
Bunuri și servicii
TOTAL
Cheltuieli de personal
Bunuri și servicii
TOTAL
Cheltuieli de personal
Bunuri și servicii

PT SENAT ȘI CAMERA

DEPUTAȚILOR

TOTAL CHELTUIELI
2020

2019

%

4.588.370
1.584.980
6.173.350
3.561.740
297.244
3.848.984

3.594.157
420.428
4.049.521
3.046.566
290.109
3.336.675
480.125
125.452
605.577
3.718.410
421.414
4.139.824
3.594.268
420.428

27,66%
276,99%
52,45%
16,91%
2,46%
15,35%

4.014.696

TOTAL
Cheltuieli de personal
Bunuri şi servicii
Investitii
Total

ALEGERI

DE CHELTUIELI

Cheltuieli de personal
Bunuri şi servicii
Total

12.906.500
2.801.417
8.980
15.716.897
5.984.300
1.529.867
7.514.167

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
Număr de posturi aprobate: 90
Număr de personal angajat: 85
Număr de posturi vacante: 5
Număr angajați care au urmat
cursuri de perfecționare: 2

CONCLUZII
 Activitățile din anul 2020 se circumscriu unui context puternic marcat de efectele răspândirii noului
coronavirus SARS-CoV-2
 În anul 2020, Instituția Prefectului – Județul Bacău și‐a desfășurat activitatea, implicându‐se intens în:

 procesul de gestionare și de limitare a efectelor pandemiei de Covid‐19;
 procesul de gestionare și de limitare a pestei porcine africane;
 procesul de gestionare și de limitare a efectelor fenomenelor meteorologice deosebite care s‐au manifestat
în județul Bacău (inundații și secetă pedologică);
 gestionarea mișcărilor sindicale pentru soluționarea problemelor generate de fenomenul Covid‐19 (sector
HoReCa, sector învățământ, sector sanitar și asistență socială);
 gestionarea situațiilor create pentru diminuarea efectelor produse de avarii la conducte de aducțiune de
apă ce au afectat alimentarea orașelor Bacău, Onești, Moinești, Dărmănești, Comănești;
 organizarea și desfășurarea scrutinului electoral pentru alegerea autorităților publice locale;
 constituirea consiliilor locale și a consiliului județean;
 organizarea și desfășurarea scrutinului electoral pentru alegerea reprezentanților în Parlamentul României.

CONCLUZII
 Premiera din anul 2020, deloc de dorit, a
fost gestionarea eficientă a pandemiei de
Covid-19. Județul Bacău fiind, inițial, pe
primele locuri la numărul de îmbolnăviri, a
ajuns să mențină sub control situația la
nivelul județului, dar și al municipiului
Bacău, încadrându-se în zona galbenă,
datorită
aplicării
consecvente
și
corespunzătoare a măsurilor și restricțiilor
impuse.
 Eforturile au fost recunoscute și de către
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
prin Certificatul de bună practică acordat
Instituției Prefectului – Județul Bacău, în
semn de apreciere a efortului depus
pentru gestionarea pandemiei de COVID19.

CONCLUZII
Un aspect benefic îl reprezintă mobilizarea eforturilor și intereselor comune
pentru darea în funcțiune a etajelor IV și V ale Spitalului Municipal Bacău,
în scopul tratării persoanelor afectate de noul coronavirus.

CONCLUZII
 Un alt aspect demn de subliniat al
anului 2020 îl reprezintă inaugurarea
Variantei Ocolitoare a Municipiului Bacău,
eveniment așteptat de ani de zile de
bacăuani.
 Au participat: președintele României,
domnul Klaus Werner Iohannis, primministrul României, domnul Ludovic Orban
ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor,
domnul Mircea Fechet și ministrul
Lucrărilor
Publice,
Dezvoltării
și
Administrației, domnul Ion Ștefan.

INSTITUŢIA PREFECTULUI ‐ JUDEŢUL BACĂU
VĂ MULȚUMIM
PENTRU ATENȚIE
ȘI
VĂ ASIGURĂM DE
SPRIJINUL ȘI
COLABORAREA
NOASTRĂ!

