ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BOTOŞANI

COLEGIUL PREFECTURAL AL JUDEŢUL BOTOŞANI
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Colegiul Prefectural al Judeţului Botoşani funcţionează în
conformitate cu prevederile Legii nr. 340/2004 republicată,
privind prefectul şi instituţia prefectului şi Hotărârii de Guvern
nr. 460/ 26.04.2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii
nr. 340/2004 republicată, precum şi în baza ordinelor
prefectului privind modificarea/reactualizarea componenţei
Colegiului
Prefectural
al
Judeţului
Botoşani
şi
aprobarea/reactualizarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al acestuia.
În anul 2018, Colegiul Prefectural al Judeţului Botoşani s-a
întrunit lunar, în 12 şedinţe ordinare. Au fost organizate şi 2
şedinţe extraordinare, din care una a avut caracter festiv.
Activitatea desfăşurată în cadrul colegiului a avut drept
scop, asigurarea coordonării activităţii serviciilor publice
deconcentrate din judeţ în vederea realizării de către prefect a
atribuţiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate
ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale organizate la nivelul judeţului
Botoşani.
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ATRIBUŢIILE PRINCIPALE ALE COLEGIULUI PREFECTURAL













analizează activitatea serviciilor publice deconcentrate şi propune
măsuri în vederea îmbunătăţirii acesteia;
stabileşte domeniile şi sectoarele în care este necesară sau se poate
realiza cu eficienţă acţiunea coordonată a mai multor servicii publice
deconcentrate;
stabileşte măsurile necesare implementării programelor, politicilor,
strategiilor şi planurilor de acţiune adoptate la nivel naţional;
organizează acţiunile comune ale mai multor servicii publice
deconcentrate în vederea soluţionării unor situaţii deosebite;
analizează măsurile necesare în vederea realizării unui sistem
comun de management al informaţiei, al resurselor materiale,
financiare ori umane;
îndeplinește şi alte atribuţii prevăzute de lege, precum şi sarcini
dispuse de ministere sau de celelalte organe ale administraţiei
publice centrale din subordinea Guvernului ori de către prefect.
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INDICATORI SINTETICI
PLANIFICAT PENTRU ANUL 2018
-12 şedinţe ordinare;
-12 ordine ale prefectului de convocare a membrilor colegiului prefectural;
-12 mape cuprinzând documentele aferente fiecărei şedinţe;
-12 publicări ale agendelor şedinţelor pe site-ul web al Instituţiei Prefectului;
-12 procese-verbale;
-12 raportări către Ministerul Afacerilor Interne;
-24 teme de interes public supuse dezbaterilor (cel puţin 2 teme/lună);


REALIZAT ÎN ANUL 2018
-14 ședințe (12 şedinţe ordinare şi 2 şedinţe extraordinare);
-14 ordine ale prefectului de convocare a membrilor colegiului prefectural;
-14 mape;
-14 publicări ale agendelor şedinţelor pe site-ul web al Instituţiei Prefectului;
-14 procese-verbale;
-13 raportări către Ministerul Afacerilor Interne;
-47 teme de interes public supuse dezbaterilor (7 teme prezentate de Instituţia
Prefectului şi 40 teme prezentate de celelalte instituții);
-4 hotărâri adoptate de către colegiul prefectural.
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COMPONENŢA ŞI FUNCŢIONAREA COLEGIULUI PREFECTURAL











În componenţa Colegiului Prefectural al Judeţului Botoşani sunt
cuprinse 49 persoane din 48 instituţii publice.
În anul 2018 au fost emise 5 ordine ale prefectului cu privire la
reactualizarea componenţei Colegiului Prefectural al Judeţului
Botoşani.
Invitaţii au participat la lucrările colegiului prefectural, în urma
primirii invitaţiilor (scrise, care au cuprins data, ora şi locul
desfăşurării acestora) şi ordinii de zi.
Materialele supuse dezbaterilor/prezentărilor au fost publicate
pe site-ul Instituţiei Prefectului-Judeţul Botoşani.
Şi în anul 2018, la şedinţele ordinare şi extraordinare ale
colegiului au fost invitaţi şi au participat reprezentanţii
mass-mediei locale.
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INSTITUŢII CARE AU AVUT PREZENTĂRI ÎN CADRUL ŞEDINŢELOR
COLEGIULUI PREFECTURAL
Instituţia Prefectului-Judeţul Botoşani – 7 prezentări;
 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani – 3 prezentări;
 Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Botoşani, Direcţia de Sănătate
Publică, GNM-Comisariatul Judeţean Botoşani, Direcţia Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Botoşani, Direcţia Judeţeană
pentru Cultură Botoşani şi Comisariatul Judeţean pentru Protecţia
Consumatorilor Botoşani, Inspectoratul Şcolar – câte 2 prezentări;
 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Centrul de Prevenire,
Evaluare şi Consiliere Antidrog, Sistemul de Gospodărire a Apelor,
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Direcţia Judeţeană
de Statistică, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Secţia
Drumuri Naţionale, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Direcţia
Judeţeană pentru Sport şi Tineret, Agenţia pentru Protecţia Mediului,
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Casa Judeţeană
de Pensii, Casa de Asigurări de Sănătate, APIA-Centrul Judeţean
Botoşani, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice, Biroul Vamal de
Interior, Biroul Vamal de Frontieră Rădăuţi Prut, Biroul Vamal de
Frontieră Stânca, Clubul Sportiv Botoşani - câte 1 prezentare;
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Şi-au prezentat în cadrul şedinţelor colegiului prefectural,
periodic, rapoartele de activitate următoarele instituţii


Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Casa
Judeţeană de Pensii, Direcţia de Sănătate Publică, Casa de
Asigurări de Sănătate, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor, APIA-Centrul Judeţean, Direcţia pentru
Cultură, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice, Biroul
Vamal de Interior, Biroul Vamal de Frontieră Rădăuţi Prut,
Biroul Vamal de Frontieră Stânca, Inspectoratul Teritorial de
Muncă, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, Agenţia
pentru Protecţia Mediului şi GNM-Comisariatul Judeţean.

În anul 2018, din cele 48 instituţii membre ale colegiului
prefectural au avut prezentări 28 instituţii, rezultând un
procent de 58,33%.

Următoarele instituţii/societăţi comerciale de interes local şi
judeţean invitate au avut prezentări:
-Garnizoana Botoşani;
-Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani
-SC „NOVA APASERV” SA
-SC „MODERN CALOR” SA
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În calitate de invitaţi au participat la lucrările unor şedinţe ale
colegiului prefectural, următorii:
 Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Botoşani;
 Șefii structurilor județene ale SIPI şi STS;
 Comandantul Centrului Militar Botoşani;
 Comandantul Garnizoanei Botoşani;
 Directorul Penitenciarului Botoşani;
 Șeful Serviciului Judeţean Anticorupţie Botoşani;
 Coordonatorul judeţean al proiectului LET`S DO IT ROMANIA!
 Directorii DJDP Botoşani, SC Nova Apa Serv Botoşani şi SC
Modern Calor SA.

9

OBIECTIV PENTRU ANUL 2019

Creşterea
nivelului
de
vizibilitate
al
instituţiilor, perceput la nivelul comunităţilor
locale şi al cetăţenilor, în general.
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Vă mulţumim pentru atenţia acordată!
Secretariatul tehnic al
Colegiului Prefectural al Judeţului Botoşani

întocmit, consilier Ana Săvescu
30 ianuarie 2019
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