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ROM.ANIA 

I 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTJTUTJA PREFECTULUJ - JUDETUL BOTO~ANJ 

APROB, 
PREFECT, 

SORIN CO ILA. 

RAPORT DE ACTIVITATE 
AL INSTITUTIEI PREFECTULUI -JUDETUL BOTOSANI 

PEANUL2021 

CAPITOLUL I - INTRODUCERE 

1. Legislatie de bazi 

' 
Institutia prefectului este organizata ~i funcfioneaza potrivit prevederilor Constituµei 

Romaniei, O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare ~i ale Hotararii Guvemului nr. 906/2020 pentru punerea in aplicare a unor prevederi ale 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Prin actele normative in vigoare, atributiile prefectului au fost regrupate, reglementarea 
specifica fiind astfel mai clara ~i mai precisa, dupa cum urmeaza: 

- atributii privind asigurarea implementarii la nivel local a politicilor guvemamentale ~i 
respectarii ordinii publice; 

- atributii in relatia cu serviciile publice deconcentrate; 
- atribuJii privind verificarea legalitatii actelor autoritatilor administratiei publice locale ~i 

atacarea in fata instantei de contencios adrninistrativ a actelor pe care le considera ilegale; 
- atributii in domeniul situatiilor de urgenta. 
Sediul lnstitufiei Prefectului-Judeµil Boto~ani, numit prefectura, se afla in Palatul 

Adrninistrativ situat in municipiul Boto$ani, Piata Revolutiei m. 1-3, cod po~tal 710236, telefon 
0231-512212, fax 0231-512116. Adrese de e-mail: email@prefecturabotosani.ro; ipbt@mai.gov .ro, 
adresa website: www.bt.prefectura.mai.gov.ro. 

Pentru indeplinirea atributiilor ~i prerogativelor care ii revin potrivit legii, prefectul este 
ajutat de doi subprefeq:i, de secretarul general al institupei ~i de structurile de specialitate formate 
din funcµ.onari publici, functionari publici cu statut special ~i personal contractual. 

Nurnarul maxim de posturi ~i structura posturilor aferente institutiei prefectului se stabilesc 
anual prin ordin al ministrului afacerilor inteme, cu incadrarea in numarul maxim de posturi ~i 
structura posturilor aprobate Ministerului Afacerilor lnteme. 

Atributiile fiecarui compartiment din cadrul structurilor de specialitate sunt stabilite prin 
Regulamentul de organizare ~i func\ionare a Institutiei prefectului, ~i respectiv prin fi~ele de post 
aferente fiecarei functii din statul de functii. 
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C. Alte activitati des~urate: 77 
l. Activitatea informatica 
II. Organizarea masurilor de asigurare a protecfiei datelor ~i informatiilor 
gestionate ~i mentinerea masurilor de prevenire a scw·gerii de informal-ii 
clasificate din punct de vedere INFOSEC 
III. Organizarea activitaµlor de primire, inregistrare, soluponare a petitiilor, 
audientelor, sesizarilor ~i reclamatiilor 
IV. Organizarea activitatilor de constituire ~i conservare a fondului arhivistic 
conform OMAI 650/2005 

VII. COOPERAREA INTER INSTITUTIONALA ~I RELATII 79 
INTERNATIONALE 

VIII. ACCESARE FONDURI EUROPENE 79 
Informarea institutiilor publice asupra oportunitatilor. Evidenta proiectelor 79 
aflate in derulare la nivelul iudetului 

IX. MANAGEMENTULCOMUNICARII 80 
1. Informare ~i relatii publice 80 

Numarul de solicitari de infonnatii publice 
2. Activitatea de solutionare a petitiilor ~i audientelor 81 

Numiir petitii solutionate 
Numar audiente 

3. Apostilarea documentelor. Numiir documente apostilate 83 
X. DIFICULTATI IDENTIFICATEIN ACTIVITATE/PROPUNERIDE 

EFICIENTIZARE A ACTIVITA. Tll 
85 

XI. OBJECTIVE 2022 86 
XII CONCLUZII 86 
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2. Structura organizatorica 

Structura de organizare a lnstitutiei Prefectului-Judetul Boto~ani este aprobata prin Ordinul 
Prefectului nr. 135/10.05.2021, astfel incat sa se asigure fluxurile informationale, de supraveghere, 
de comunicare ~i control adecvate des~urarii activitii.µlor specifice. Structurile de specialitate 
stabilite prin ordin al prefectului sunt: servicii ~i compartimente, dupa caz, in functie de specificul 
fiecarei activitati. 

in coordonarea nemijlocita a prefectului se organizeaza ~i funcµoneaza urmatoarele 
structuri funq:ionale: 

Colegiul Prefectural 
a) Secretarul General al Institutiei Prefectului 
b) Cancel aria prefectului 
c) Corpul de Control al Prefectului 
d) Audit Intern 
e) Compartiment Informare, Relatii Pub lice, Secretariat ~i Arhiva 
f) Serviciul Juridic 
- Compartiment V erificarea Legalitatii, a Aplicarii Actelor Nonnative ~i Contencios 

Administrativ, Relap.a cu Autoritafile Locale ~i Organizarea Proceselor Electorate; 
- Compartiment Urm&irea Aplicru-ii Actelor cu Caracter Reparatoriu; 
- Compartiment Aplicarea Apostilei 
g) Serviciul Financiar Contabil, Resurse Umane, lnfonnatica ~i Administrativ 
- Compartiment Financiar Contabil; 
- Compartiment Resurse Umane; 
- Compartiment Achizitii Publice ~i Administrativ; 
- Compartiment Informatica 
h) Serviciul pentru Afaceri Europene ~i Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate 
- Compartiment Afaceri Europene ~i Relatii Internationale 
- Compartiment Strategii ~i Programe Guvemamentale, Dezvoltare Economica, Conducerea 

Serviciilor Publice Deconcentrate, Servicii de Utilitati Publice, Situatii de Urgenta ~i Ordine 
Publica 

i) Serviciul Public Comunitar de Pa~apoarte 
- Compartiment Emitere ~i Evidenta P~poarte ~i Probleme de Migrari; 
- Compartiment Informatic; 
- Compartiment Restrictii 
j)Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere ~i Inmatriculare a Vehiculelor 
- Compartiment Regim Pennise de Conducere ~i Examinari; 
- Compartiment Informatic; 
- Compartiment inmatriculare ~i Evidenta Vehiculelor Rutiere 
in subordinea unuia din cei doi subprefecti functioneazii Compartimentul Structura 

de Securitate. 

CAPITOLUL II - OBIECTIVE STRATEGICE 

Obiectivele strategice ale institufiei vizeaza in principal: 
a) Coordonarea ~i asigurarea indeplinirii la nivelul judetului Boto~ani a obiectivelor 

cuprinse in Programul de guvemare ~i in politicile naµonale ~i de afaceri europene; 
b) Exercitarea controlului privind legalitatea actelor administrative emise sau adoptate de 

autoritafile administratiei pub lice locale organizate in judetul Boto~ani; 
c) Derularea ac~unilor de verificare exercitate de catre comisiile mixte constituite prin 

ordinul prefectului, conform competenfelor, asupra modului de aplicare ~i respectare a actelor 
normative la nivelul judetu]ui; 

d) Gestionarea situatiilor de urgenta ~i initierea masurilor ce se impun pentru prevenirea 
acestora; 
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e) Conducerea activitatii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor ~i ale celorlalte 
organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvemului organizate la nivelul judetului 
Boto~ani; 

f) Indeplinirea atribuiiilor in domeniu.l aplicarii legilor cu caracter reparatoriu; 
g) Realizarea activitatilor privind certificarea cu apostila; 
h) Eficientizarea relatiei cu cetateanul ~i a comunicarii inteme ~i exteme; 
i) Eficientizarea activitatii institutiei ~i asigurarea indeplinirii politicilor nationale 

referitoare la refonna administratiei publice; 
j) Realizarea eficienta a atributiilor referitoare la calitatea de ordonator teqiar de credite; 
k) Asigurarea eliberarii ~i evidentei pa~apoartelor simple; 
l) Respectarea regimului penniselor de conducere, al certificatelor de inmatriculare a 

autovehiculelor ~i al placilor cu numere de inmatriculare. 
in confonnitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 1269/2021 privind aprobarea 

Strategiei nationale anticorupfie 2021-2025 ~i a documentelor aferente acesteia, se va avea in 
vedere transpunerea in practica la nivelul institutiei a viziunii enuntate de actul normativ, care se 
bazeaza pe urmatorii piloni: 

• voinfa politica - factorul politic intelege important:a unei societati lipsite de coruptie ~i va 
conlucra pentru aducerea la indeplinire a masurilor prevazute de prezenta strategie; 

• integritatea - reprezentantii institutiei au obligatia de a declara orice interese personale 
care pot veni in contradictie cu exercitarea obiectiva a atribuµilor de serviciu ~i de a lua toate 
masurile necesare pentru a evita astfel de situatii; 

• prioritatea interesului public - reprezentantii institutiei au datoria de a considera 
interesul public mai presus de orice alt interes in indeplinirea atribuµilor de serviciu. Ace~tia nu 
trebuie sa se foloseasca de functia publica pentru ohtinerea de beneficii necuvenite patrimoniale 
sau nepatrimoniale, pentru ei, familiile lor sau persoane apropiate; 

• transparenta - reprezentantii institutiei vor asigura accesul neingradit la inf01matiile de 
interes public, transparent:a procesului decizional ~i consultarea societatii civile in cadrul acestui 
proces. 

CAPITOLUL III - MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUTIONALE 

1. Eficientizare structurali 

$i in perioada de referinta, la nivelul Instituti_ei Prefectului-Judetul Boto~ani a fost 
mentinuta sustenabilitatea proiectului cod SMIS 32564 - ,,Eficientizarea furni:zarii serviciilor 
publice prin imbunatatirea cadrului adecvat $i a proceselor de lucru implementate $i ment:inute in 
cadrul Institutiei Prefectului - Judep.il Boto$ani". 

Structura responsabila de realizarea obiectivului ,,Asigurarea respectarii prevederilor legale 
aplicabile in raport cu resursele umane utilizate in cadrul Institutiei Prefectului - Judetul BotO$ani", 
respectiv Compartimentul Resurse Umane, Achizitii Publice si Secretariat-Serviciul Financiar 
Contabil, Resurse Umane si Administrativ a realizat urmatoarele activitati specifice: 

• Intocmirea statului de functii pe baz.a extrasului din anexa la legea bugetului de stat pe anul 
in curs, repartizat institutiei prin ordin al M.A.I. 

• Stabilirea organigramei; 
• Intocmirea lunara a statului de personal, in concordanta cu modificarile survenite ca urmare 

a avansarilor, promovarilor, modifica:rilor unor drepturi salariale, vacantarii sau ocuparii unor 
posturi; 

• Intocmirea proiectului planului de perfectionari a functionarilor. Corelarea cu bugetul 
alocat 

• intocmirea raportului privind formarea profesionala; 
• Completarea dosarelor profesionale $i personale, in conformitate cu prevederile legate, atat 

1n format electronic cat ~i pe suport de hartie - 44 dosare; 
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• Actualizarea datelor privind functionarii publici utilizand portalul de management al 
ANFP - 27 operatiuni; 

• Transmiterea la ANFP a informatiilor referitoare la salariul aferent fiecarei functii 
publice - 12 raportari; 

• Solicitarea avizelor ANFP privind func?,ile publice ca urmare a reorganizarii 
institufionale, conform art.518 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile 
ulterioare, precum ~i pentru transform.are posturi corespunzatoare functiilor publice - 2 
documentatii; 

• Verificarea timpului lucrat, corelarea cu evidentele institutiei; verificarea timpului 
de lucru in condipi vatamatoare; intocmirea pontajului lunar; 

• Centralizarea datelor privind planificarea concediilor de odihna pentru anul 
calendaristic urmMor, in conformitate cu prevederile legale. Evidenta efectuarii concediilor de 
odihna; 

• Colaborarea cu ~efii serviciilor din cadrul Institutiei Prefectului - Judetul Boto~ani, 
pentru efectuarea evaluarii anuale a personaluJui, fn confonnitate cu prevederile legale aplicabile; 
punerea la dispozitie a formularelor reactualizate ale rapoartelor de evaluare anuala, intocmirea 
borderourilor de predare-primire a copiilor rapoartelor de evaluare catre funcµonarii publici 
evaluati, la expirarea termenului de contestare, conform prevederilor legale; 

• Actualizare baza de date pentru personalul contractual, conform H.G. nr.905/2017 
prin cornpletarea e-Revisal; 

• Inregistrarea declaratiilor de avere ~i de interese, publicarea pe site-ul Institu-tiei 
Prefectului - Judeµd Boto~ani, transmiterea catre ANT. 

Aspect de noutate in anul 2021 este suplimentarea organigramei institutiei cu functia de 
secretar general al institutiei unnare a intrarii in vigoare a OUG nr. 4/2021 pen1ru modificarea ~i 
completarea Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. De 
asemenea, pentru eficientizarea activitatii instituµei s-a organizat CompartimentuJ denumit 
lnfonnare, Relatii publice, Secretariat ~i Arhiva prin reorganizarea altor compartimente din 
structura institupei ~i modificarea relatiilor de subordonare existente, precum ~is-a dispus trecerea 
compartimentului Informatica in subordinea Serviciului Financiar Contabil, resurse umane, 
informatica ~i administrativ. Totodata, in perioada evaluatii, au fost dispose unele modificari de 
denumire: denumirea Structurii de securitate, a Serviciului Public Comunitar de P~apoarte. 

2. Gestionarea resurselor umane 

Activitatile intreprinse pentru realizarea obiectivelor planificate in anul 2021: 
- s-a intocmit statul de functii pentru anul 2021, in baza Anexei nr. 7 la Ordinul 
nr.lV937/12.04.2021 al ministrului afacerilor inteme, privind repartizarea numarului de posturi 
in anul 2020 pentru Ministerul Afacerilor Interne, capitolul bugetar 51.01 "Autoritati publice ~i 
actiuni externe" ~i s-a transmis la Directia Generala Management Resurse Umane, pentru 
verificarea ~i inaintarea acestuia spre aprobare ordonatorului principal de credite; 
- s-au actualizat lunar statul de personal ~i situatia privind gestionarea posturilor ~i a 
personalului din cadrul institutiei ~i s-au transmis la Directiei Generale Management Resurse 
Umane din cadrul Ministerului Afacerilor Inteme, potrivit Ordinului ministrului afacerilor 
inteme nr. II/1030/08.07.2020 pentru stabilirea unor masuri privind gestionarea ~i monitorizarea 
in anul 2020 a posturilor aprobate pentru Ministerul Afacerilor Inteme finantate din capitolul 
bugetar 51.01 - "Autoritati Publice ~i actiuni exteme"; 
- s-a transmis lunar la Directia Generala Management Resurse Umane din cadrul Ministerului 
Afacerilor Inteme situatia privind dinamica de personal; 
- s-au transmis actele administrative privind modificarile intervenite in situatia functiilor ~i 
functionarilor publici prin intermediul p011alului Agentiei N ationale a Functionarilor Publici ~i 
au fost descarcate documentele in format electronic transmise de Agentie; 
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- s-a mentinut legatura permanent cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici $i cu Directia 
Generala Management Resurse Umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne prin raportarea 
catre acestea a tuturor modificarilor intervenite, in termenele prevazute de lege; 
- s-au fotocmit ~i actualizat dosarele profesionale ale functionarilor publici din cadrul institutiei, 
conform H.G.nr.432/2004 privind dosarul profesional al functionarilor publici, modificata ~i 
completata prin H.G. nr.522/2007; 
- s-a actualizat permanent in programul e-Revisal informatiile cu privire la drepturile salariale ~i 
orice modificari intervenite 1n contractele individuale de munca ale personalului contractual; 
- gestionarea concediilor de odihna a salariaplor institutiei, conform planificarii anuale; 
- s-a procedat la implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere ~i de interese, 
conform prevederilor Legii nr.176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor ~i 
demnitatilor publice, pentru modificarea ~i completarea Legii nr.144/2007 republicata, privind 
:infiintarea, organizarea ~i functionarea Agentiei Nationale de lntegritate; au fost inregistrate ~i 
transmise la Agentia Nationala de lntegritate ~i s-a asigurat publicarea pe site-ul institutiei a 81 
declaratii de avere ~i 79 declaratii de interese; 
- s-a actualizat in format electronic registrul de evidenta a functionarilor publici, in vederea 
gestioniirii unitare ~i eficiente a resurselor umane, precum ~i pentru urmarirea carierei 
functionarilor publici la nivelul institutiei; 
- s-au fotocmit adeverinte de venit, adeverinte care sa ateste calitatea de asigurat in sistemul 
asigurarilor de sanatate, adeverinte de vechime in munca ~i in specialitate pentru angajatii 
institutiei; 
- intocmirea documentatiilor privind gestionarea legitimatiilor de serviciu (eliberare ~i restituire) 
~i transmiterea acestora cate Directia Generala pentru Re1atiile cu Institutiile Prefectului din 
cadrul Ministerului Afacerilor Inteme; 
- reactualizarea Regulamentului de organizare ~i functionare a institutiei prin O.P. nr. 197 din 
18.06.2021; 
- reactualizarea Regulamentului intern al institutiei prin O.P. nr. 372 din 22.11.2021; 
- unnarirea actualizarii fi~elor de post de catre functionarii publici de conducere; 
- intocmirea documentatiilor pentru acordarea/mentinerea compensatiei lunare pentru chirie, 
revenirea din suspendare $i reluarea activitatii, analiza acordarii sporului pentru absolvirea 
institutiilor de invatamfillt superior, acordare indemnizatie instalare/mutare pentru politi~ti din 
cadrul SPCRPCIV ~i SPCP - 11 

In ceea ce prive~te dezvoltarea in cariera a functionarilor publici, au fost realizate 
u.rmatoarele actiuni: 
- 1ntocmirea documentatiei in vederea organizarii ~i des:fa~urarii concursului/examenului de 
promovare in grad profesional pentru 1 functionar public; asigurarea lucrarilor de secretariat 
privind des:fa~urarea concursului/examenului fn luna octombrie 2021; 
- intocmirea documentatiei in vederea organizarii ~i des:fa~urarii concursului de recrutare pentru 
ocuparea unui post vacant corespunzator unei functii publice vacante; asigurarea lucrarilor de 
secretariat privind des:fa~urarea concursului/examenului in luna noiembrie 2021; 

In anul 2021 au fost intocmite de Cornpartimentul resurse umane un numar de 131 de 
documentaµi in vederea emiterii ordinelor prefectului. in baza acestora au fost emise: 

• Ordine ale prefectului privind alocarea la drepturi de hrana a personalului in anul 2021 -
11; 

• Ordine ale prefectului privind scoaterea de la alocare la drepturi de hrana a personalului 
in anul 2021 - 6; 

• Ordine ale prefectului privind incetarea raportului de munca/serviciu; - 7; 
• Ordine ale prefectului privind nurnirea in functie ~i stabilirea drepturilor salariale - 9; 
• Ordine ale prefectului privind constituire comisii de concurs/de solufionare a 

contestatiilor: - 2; 
• Ordine ale prefectului privind stabilirea drepturilor salariale (majorare salariala, acordare 

gradatie corespunzatoare tran~ei de vechime in munca, acordare/mentinere sporuri) - 65; 
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• Ordine ale prefectu.lui cu privire la suspendarea raportului de serviciu - 8; 
• Ordine ale prefectului privind reluarea activita.Jii la incetarea suspendarii- 7; 
• Ordin al prefectului privind mutarea definitiva a unui functionar public -1; 
• Ordine ale prefectului privind delegarea atrihutiilor unui post vacant - 4; 
• Ordinal prefectului privind reorganizarea CSSM - 1; 
• Ordinal prefectului privind evaluarea anuala a personalu.lui pentru activitatea desta~urata 

in anul 2021 -I; 
• Ordin al prefectului privind desemnare responsabil cu protectia datelor cu caracter 

personal -1 ; 
• Ordine ale prefectului privind aprobarea structurii-cadru de organizare -2; 
• Ordine ale prefectului privind promovarea in grad profesional a functionarilor publici -

3; 
• Ordin al prefectului privind reactualizarea Regulamentului de Organizare ~i Functionare 

- 1; 
• Ordinal prefectului privind actualizarea Regulamentului Intern - 1 
• Ordin al prefectului privind aprobarea Planului pentru asigurarea diminuarii riscurilor 

asociate functiilor sensibile - 1; 
La nivelul compartimentului de specialitate au fost gestionate un numar de 40 ordine ale 

prefectului referitoare la drepturile salariale ale politistilor din cadrul SPCRPCIV ~i SPCP. 
Activitatea de gestiune a resurselor umane in anul 2021 s-a desfa~urat in conformitate cu 

legislatia specifica diferitelor categorii de personal existente in cadrul Institutiei Prefectului 
Judetul Boto~ani, respectiv demnitari, functionari publici, funcponari publici cu statut special $i 
personal contractual. 

La sffir~itul anului 2021 i:n structura de specialitate a Institutiei Prefectului Judeptl 
'd d Botosam erau in ev1 enta 70 e persoane angaJate, 6 postur1 vacante ~i 1 post temporar vacant: 

Posturi demnitari ocupate 1 

Posturi inalti funcponari publici ocupate 1 
Posturi functionari publici ocupate 31 
Posturi functionari publici cu statut special ocupate 23 
Posturi personal contractual ocupate 14 

dintre care : 
a) 42 posturi in structura de specialitate a prefectului, formata din: 

-1 demnitar (1,43%) 
- 1 fnalt functionar public (I ,43 %) 
- 31 functionari publici (44,28 %) 
- 9 personal contractual (12,86 %) 
b) 28 in structurile serviciilor publice comunitare (SPRPCIV ~i SPCP), formate din: 
- 23 functionari publici cu statut special (32,86 %) 
- 5 personal contractual (7, 14 % ) 

Postuci vacante demnitari - 1 
Postuci vacante functionari publici - 2 
Posturi vacante functionari publici cu statut special - 3 
Posturi temporar vacante functionari publici - 1 
Din totalul de angajati- un numar de 36 (51,43%) sunt femei ~i 34 (48,57%) sunt barba~i. 

Pcin raportarea personalului incadrat in cadrul Institutiei Prefectului - Judetu.I Boto~ani la 
numarul total de posturi preva.zute in statele de organizare rezulta un nivel de ocupare de 
90,90%. 

Din totalul funcfiilor existente un numiir de 8 posturi inclusiv demnitari §i fnalfi 
funcfionari publici, respectiv 10,38%, reprezintafunc/ii de conducere. 

11 



in ceea ce prive~te pierderile de personal ale institutiei la nivelul anului 2021 au fost 
inregistrate urmatoarele situatii: 

-yrin modificarea raportului de serviciu prin transfer la cerere - 2 angajaJi. 
In vederea aprofundarii prevederilor legale specifice fiecarui domeniu de activitate a fost 

elaborat Planul anual de perfecfionare al functionarilor publici din cadrul institutiei, comunicat 
Ministerului Afacerilor Inteme. 

In anul 2021, in vederea imbunatatirii ~i pregatirii profesionale, 7 functionari publici au 
participat la programe de formare profesionala. 

In confonnitate cu procedura operationala privind evaluarea performantelor profesionale 
individuate, in anul 2021 s-a realizat evaluarea performantelor profesionale individuate ale 
personalului, perioada evaluata fiind 01.01.2020-31.12.2020. Rezultatul evaluarilor 
performantelor profesionale s-a concretizat cu obpnerea calificativului "foarte bine" pentru toti 
angajatii institutiei. 

3. Utilizarea resurselor financiare 

Pentru realizarea eficienta a atributiilor referitoare la calitatea de ordonator teqiar de 

credite a Institutiei Prefectului-Judetul Boto~ani, se impune asigurarea resurselor, financiare ~i 
materiale necesare bunei funqionari a instituµei, gospodarirea judicioasa a bunurilor materiale din 
dotare ~i cre~terea eficientei utilizarii acestora prin planificarea, organizarea, coordonarea ~i 
controlul activitatii econmnice din cadrul institupei. Activitatea economica se deruleaza 1n 
conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, Legea nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ~i completmle ulterioare, 
Ordinul ministrului finantelor publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind organizarea ~i conducerea institutiilor publice, precum ~i alte reglementari contabile. 

Prin documentele de planificare - Sectiunea privind Serviciul Financiar Contabil, Resurse 
Umane ~i Administrativ extras din Planul anual de Management 2021 au fost atribuite urmatoarele 

obiective specifice: 
1. Sustinerea financiari ~i materiala pentru realizarea obiectivelor specifice ale tuturor 
structurilor organizatorice ale institupei, iar ca activitati specifice compartimentului in vederea 

realizarii obiectivului mentionam: 

• Elaborarea proiectului bugetului de venituri ~i cheltuieli ~i inaintarea acestui 
document catre Directia Generala Financiara din cadrul M.A.l.; 

• Solicitarea virarilor de credite, cu analiza prealabila a necesitatii ~i inaintarea de 
propuneri privind virarile de credite intre articole ~i aliniate ale clasificaµei 
bugetare, in vederea realizarii unei executii cat mai corecte; 

• intocmirea cererilor de credite lunare - in concordanta cu necesarul identificat - $i 
inaintarea acestora catre M.A.I.; 

• Efectuarea inregistrarilor contabile, centralizarea actelor care stau la baza acestor 
inregistrari, in conformitate cu prevederile legale; 

• Calculul ~i intocmirea deconturilor de cheltuieli gospodare~ti pentru instituµile care 
i$i au sediul in Palatul Administrativ prin crearea debitorilor ~i in cele doua sedii ale 
serviciilor publice comunitare din subordine; 

• Organizarea ~i gestionarea fondurilor alocate de M.A.!., in conformitate cu 
prevederile legate in vigoare, pentru bugete cu caracter temporar (procese 

electorate). 
2. Plata corectii ~i la timp a angajamentelor asumate, 1ar ca activitaµ specifice 

compartimentului in vederea realizarii obiectivului mention.am: 
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• intocmirea de viramente pentru plata obligatiilor catre bugetul de stat, unitati 
bancare ~i teqi; 

• Derularea tuturor operatiunilor privind plaple prin sistemul FOREXEBUG; 
• Dimensionarea cheltuielilor in functie de bugetul pe capitole, titluri, articole ~i 

aliniate, si respectarea sistemului ALOP (Angajarea - Lichidarea - Ordonantarea -
Plata) in derularea operatiunilor financiare ale institutiei, precum ~i organizarea, 
menpnerea unei evidente stricte ~i raportarea angajamentelor legale ~i bugetare; 

• intocmirea, raportarea zilnica, in conformitate cu prevederile OUG m. 41/2016, ~i 
OUG 152/01.09.2020 a situaµei incasarilor prin extrasele de cont, completarea 
ordinelor de plata cu sumele incasate in ziua anterioara ~i transmiterea catre 
D.R.P.C.P.I.V./R.A.A.P.P.S. ~i C.N. lmprimeria Nationala- S.A. 

3. Acordarea dreptnrilor salariale, cu respectarea prevederilor legate in domeniu 
Activitati specifice compartimentului in vederea realizarii obiectivului: 

• Stabilirea fondului de salarii lunar, mtocmirea documentatiei in vederea achitarii 
drepturilor salariale, mtocmirea statelor de plata pentru personalul institutiei ~i a 
centralizatoarelor de plata, calculul platii concediilor de odihna ~i a concediilor 
medicate ale angajap.lor institutiei. 

4. Reflectarea, prin documentele de sinteza, a unei imagini fidele, clare ~i complete a 
patrimoniului. 

Activitati specifice compartimentului in vederea realizarii obiectivului: 
• intocmirea ~i comunicarea catre M.A.J. a executiei bugetare pentru cheltuielile 

materiale, de personal ~i de capital, intocmirea balantei de verificare lunare ~i a 
darilor de seama contabile; 

• intocmirea ~i depunerea in Sistemul National de Raportare Forexebug a situatiilor 
financiare lunare, trimestriale ~i anuale; 

• Raportarea catre statistica a darilor de seama privind drepturile de personal ~i 
investitii; 

• Exercitarea controlului financiar preventiv zilnic asupra tuturor operatiunilor 
financiare; 

• lnventarierea periodica a patrimoniului unitaµi, receptia cantitativa ~i calitativa a 
materialelor, inregistrarea in contabilitate a inventarierii generate; 

5. Asigurarea unui mediu de lucru optim pentru desfii~urarea in bune conditii a activitipi 
Institutiei Prefectului- Judetul Boto~ani, prin: 

• Darea spre folosinµi a unor spatii, in baza solicitarilor aprobate de Prefect si a 
prevederilor legale; 

• Aprovizionarea cu materiale de cura-tenie, contractarea serviciilor de curatenie 
necesare, asigurarea mentenantei echipamentelor din dotare; 

• Asigurarea 1ntretinerii ~i exploatarii autovehiculelor din dotarea lnstitutiei 
Prefectului - Judetul Boto~ani, evidenfierea consumurilor de carburanfi, lubrifianti ~i 
a pieselor de schimb ~i urmarirea respectarii nmmelor de consum; 

• Asigurarea logisticii pentru desfa~urarea activitatii, prin aprovizionarea cu materiale 
consumabile ~i distribuirea acestora pe servicii ~i compartimente. 

Serviciul Financiar Contabil, Resurse Umane Informatica ~i Administrativ ~i-a exercitat 
atributiile de contabilitate financiara cat ~j contabilitate de gestiune in conformitate cu prevederile 
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legate, respectandu-se principiile unei bune gestiuni financiare, in special ale economiei ~i 

eficientei cheltuielilor. 
Pentru o mai corecta ~i exacta reflectare a operatiunilor economico financiare s-au respectat 

principiile contabilitaµi de drepturi ~i obligaµi, ~i anume, imegistrarea in momentul crearii, 

transformarii sau disparitiei unei valori economice, a unei creanfe sau obligat.ii, dupa cum urmeaza: 
- principiul continuitafii activitaJii - Institutia Prefectu]ui judetul Boto~ani ~i-a continuat activitatea 
in mod normal, conducatorul acesteia necunoscand niciun element de nesiguranfa legat de anumite 

evenimente care ar putea duce la incapacitatea acestora de a-~i continua activitatea; 
-principiul pruden/ei -s-a realizat estimarea rezonabila a elernentelor patrimoniale ale entitapi, 
astfel incat s-a prevenit supraevaluarea mijloacelor economice ~i subevaluarea datoriilor ~i a 

cheltuielilor; 
-principiul permanenf ei metodelor - au fost utilizate acelea~i reguli ~i norme privind evaluarea ~i 
imegistrarea in contabilitate, precum ~i prezentarea elementelor de activ ~i pasiv, cat ~i a 
rezultatelor, ceea ce a condus la asigurarea compatibilitatii in timp a informatiilor contabile, de la 

un exerciµu la altul. 
- principiul independenfei exercifiului jinanciar -la intocmirea situaµilor financiare trimestr:iale 
s-au luat in considerare toate veniturile ~i cheltuielile exercifiului, financiar a se tine seama de data 

incasarii sau efectuarii plaµi; 
- principiul intangibilitiifii -s-a respectat acest principiu, in sensul ca bilanµtl de deschidere al 

exercipului coincide cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent; 
- principiul contabilitafii pe baza de angajamente - efectele tranzactiilor ~i ale altor evenimente au 
fost recunoscute atunci cand acestea s-au produs ~i nu cand s-au incasat sau platit ~i sunt 

imegistrate in evidenta contabila a institutiei la finele trimestrului; 
- principiul evaluarii separate a elementelor de active de datorii - componentele elementelor de 

activ sau de datorii au fost evaluate separat; 
- principiul necompensarii - valorile elementelor ce reprezinta active, nu au fost compensate cu 
valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile; 
- principiul comparabilita(ii informafiilor - elementele prezentate permit comparabilitatea in timp a 

acestora; 
- principiul materialitii.fii, pragul de semnificafie - a fost respectat in sensul ca orice element cu 
valoare semnificativa a fost prezentat in cad.rut situaµilor financiare, iar cele cu valori 
nesemnificative, dar care au aceea~i natura sau funcpi similare au fost insumate $i prezentate intr-o 

pozitie globala; 
- principiul prevalenf ei economicului asupra juridicului - informatiile contabile prezentate in 
situap.ile financiare sunt credibile, respecta realitatea economica a evenimentelor $i nu numai fonna 

lor juridica. 
in confonnitate cu prevederile art.15 din Legea nr.69/2010 a responsabilitap.i fiscal 

bugetare, cu modificarile ~i completarile ulterioare $i ale art. 32-34 din Legea nr.500/2002 privind 
finantele publice, cu modificarile $i completarile ulterioare, au fost elaborate proiectul de 
rectificare a bugetului de venituri $i cheltuieli pe anul 2021 ~i proiectul bugetului de venituri t,i 
cheltuieli pe anul 2022 ~i estimarile pentru anii 2023-2025, pe surse de finantare, respectiv pe 

capitole, subcapitole, titluri ~i aliniate ale clasificap.ei bugetare. 
Potrivit dispozitiilor art.39 din Legea m.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile 

$i completarile ulterioare, a fost intocmit proiectul programului multianual de investitii. 
Prin bugetul initial ~i rectificarile ulterioare aprobate de ordonatorul principal de credite, pe 

baza necesitatilor exprimate la nivelul Institutiei Prefectului - Judetul Boto~ani au fost repartizate 
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resursele financiare $i utilizate pentru realizarea obiectivelor generale ~i specifice ale institutiei, 
care se prezintii astfel: 

51.01.03 - Autoritaµ publice ~i actiuni externe 4.755 mii lei 

61.50.00 - Ordine Publica si Siguranta Naponala 2.632 mii lei 

68.06 Asigurari ~i asistenta sociala 44 mii lei 

Creditele bugetare alocate pentru realizarea obiectivelor generale ~i specifice ale institutiei 
au fost utiliz.ate dupa natura cheltuieli1or astfel: 

lei 

CAIBGORIA DE CHEL TUIALA Buget aprobat Credite deschise Pia.ti efectuate 
la nivelul anului la 31.12.2021 la 31.12.2021 
2021 

51.01.03 ,.AUTORITATI 4.755.000 4.739.352 4.691.907,06 
PUBLICE ~I ACTIUNI 

EXTERN£"- activitatea curenta 

CHELTUIELI CURENTE 4.696.000 4.681.417 4.633.973,04 
CHELTUIELI DE PERSONAL 4.238.000 4.228.000 4.226.013 
BUNURI ~I SERVICII 393.000 389000 347.297,69 
ALTE CHELTUIELI 65.000 64.417 60.662,35 
DESP A.GUBIRT CIVILE 

ACTIVE NEFINANCIARE 55.000 57.395 57.934,02 
lei 

CATEGORIA DE Buget aprobat Credite deschise Pia.ti efectuate 
CHELTUIALA la nivelul anului la 31.12.2021 la 31.12.2021 

2021 

61.50.00 - ORDINE PUBLICA. 2.632.000 2.624.000 2.597.335,33 
~I SIGURANTA. NATIONALA 

CHELTUIELI CURENTE 2.632.000 2.624.000 2.597.335,33 

CHELTUIELI DE PERSONAL 2.449.00 2.443.000 2.438.711,03 

BUNURI SI SERVICII 183.000 181000 158.624,30 

ALTE CHELTUIELI 0.000 0.000 0.000 
DESPA.GUBIRI CNILE 

ACTIVE NEFINANCIARE 0.000 0.000 0.000 
lei 

CATEGORIA Buget aprobat Credite deschise Plati efectuate 
DE CHEL TUIALA la nivelul anului la 31.12.2021 la 31.12.2021 

2021 

68.06 ASIGURARI SI 
ASISTENTA SOCIALA 44.000 43.693 43.693 

68.06 ASIGURARI ~I 0.000 0.000 0.000 
ASISTENTA SOCIALA. 
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Prin executia bugetului de venituri ~i cheltuieli i'n anul 2021 s-a unnarit alocarea creditelor 
bugetare ~i efectuarea cheltuielilor, cu respectarea i'ntocmai a destinatiilor stabilite pentru fiecare 
alocatie bugetara, incadrarea cheltuielilor in bugetul alocat pe capitole, titluri, articole ~i alineate. 

Din analiza executiei bugetului de venituri ~i cheltuieli se constata unnatoarele: 
Total buget alocat . .. .. . .. .. . .. . . . .. . ... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.431.000,00 lei, 

Total credite deschise .. ... ...... ........... ................. ....... ... . 7.407.045,00 lei, 
Total plati buget . . .. ...... .. .. . . . . . .. .. . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... ... 7.332.935,39 lei, 

din care: 
Capitolul 51.01 .03 .......... . . . ............. ... ............. ... ........... . ... 4.691.907 ,06 lei 

Capitolul 61.50.00 . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . ... . . . . . . . .. . ... . . 2.597.335,33 lei 

Capitolul 68.06 .... .. .. ... . .. . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . .. .. ... .. .... . . .. . . . .. . ... . . 43.693,00 lei 
Conform executiei bugetare inregistrata la data de 31.12.2021, creditele bugetare alocate ~i 

deschise au fost utilizate in propoqie de 98,51 % astfel: 
Capitolul 51.01 .03 ,,Autoritati Publice ~i Actiuni Exteme" -98,52% din care 
Capitolul 61.50.00 ,,Ordine Publica ~i Siguranta Nationala" -98,49% 
68.06 ,,Asigurari ~i Asistenta Sociala" -100% 

Implementarea bugetului s-a facut cu incadrarea in alocatiile bugetare trimestriale ~i anuale, 

astfel: 

• gestionarea bugetului aprobat al institutiei s-a racut cu detalierea cheltuielilor pe structura 
clasificatiei indicatorilor privind finan1ele publice: capitol, titlu de cheltuieli, subcapitol, 
articol, alineat ~i nu au fost inregistrate depa~iri fata de prevederile bugetare; 

• gestionarea rectificarilor bugetului s-a facut in conditii similare cu gestionarea bugetului 
aprobat in cursul anului 2021 s-au inregistrat un numfu: de 48 modificari la bugetul alocat 

initial; 

• gestionarea deschiderilor de credite bugetare s-a fa.cut prin evidenta sumelor primite la nivel 
de articol ~i alineat bugetar. Lunar, s-a transmis Ministerului Afacerilor Interne necesarul de 
credite bugetare 1n functie de natura ~i nivelul cheltuielilor angajate ~i de platile de fectuat 

1n fiecare luna; 
• s-a respectat nivelul alocafiilor bugetare pe capitole, articole ~i aliniate bugetare; 

• Permanent, in vederea realizarii obiectivelor specifice, s-a analizat necesitate virarilor de 
credite ~i s-au propuneri privind virarile de credite intre articole ~i aliniate ale c]asificatiei 
bugetare, in vederea realizarii unei executii cat mai corecte. 

Cheltuielile au fost efectuate respectand destinatia pe fiecare categorie de cheltuiala ~i nu au 

fost inregistrate dep~iri fata de prevederile bugetare. 
Toate operatiunile au parcurs fazele procedurale respective: angajare, lichidare, ordonantare, 

plata. 
Eficienta utilizarii fondurilor publice alocate de Ministerul Afacerilor Inteme, Institutiei 

Prefectului - ordonator teq:iar de credite - a fost asigurata prin: 
✓ exercitarea controlului :financiar preventiv propriu asupra tuturor operatiunilor care 

afecteaza fondurile publice ~i patrimoniul public; 
✓ respectarea sistemului ALOP (Angajarea-Lichidarea - Ordonantarea- Plata) fn derularea 

operaµunilor financiare ale institutiei, precum ~i organizarea, mentinerea unei evidente 
stricte ~i raportarea angajamentelor legale ~i bugetare in conformitate cu Ordinul 
Ministrului Finanfelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Nonnelor metodologice 

privind angajarea, lichidarea; 
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✓ monitoriz.area cheltuielilor de personal, a cheltuielilor materiale ~i a contului de executie 
privind plafile ~i cheltuielile efectuate; 

✓ imegistrarea tuturor operaµunilor contabile in programul de contabilitate (situatii conturi, 

note contabile, balante de verificare, registrul jurnal, analiza soldurilor tuturor conturilor 
contabile, balante analitice pe fiecare gestiune in parte, valorificare inventar, ALOP, etc.) 

~i operarea in programul de contabilitate ,,MAICONTAB" program pus la dispozitie de 
ordonatorul principal de credite respectiv Ministerul Afacerilor Inteme; 

✓ intocmirea documentelor pentru acordarea drepturilor salariale (state plat~, indemnizatii 
concedii de odihna sau medicale, alte drepturi salariale, declaratii de salarii, raportiiri 
statistice) ~i operarea in programul de salarii al MAISAL; 

✓ intocmirea documentelor de plat.a pentru achitarea facturilor, reprezentand achizitionari de 
materiale ~i prestiiri servicii. 

Legat de aplicarea prevederilor OUG nr. 41/2016 ,,privind stabilirea unor masuri de 
simplificare Ia nivelul administrafiei publice centrale ~i pentru modificarea fi completarea 
unor acte normative" cu modificari ~i completari ~i ale OUG nr. 152/2020, in perioada 
1 ianuarie 2021-31 decembrie 2021 s-a incasat ~i virat, din valorificarea placutelor de 
inmatriculare, catre Directia Regim Pennise de Conducere sum.a de 1.671.322 lei. 

in ce prive~te efectuarea inregistrarilor contabile, centralizarea actelor care stau la baza 
acestor inregistrari, in conformitate cu prevederile legale, s-a realizat astfel: 
- Pentru fiecare dintre posturile de executie aprobate pentru S.F.C.R.U.A au fost stabilite 
cuno~tintele ~i aptitudinile necesare 1n vederea indeplinirii sarcinilor/atributiilor asociate de 
serviciu in fi~ele postului in functie de cerintele postului; 
- s-au impus proceduri de lucru pentru activitatile compartimentului ~i s-a stabilit circuitul 
documentelor specifice. Totodatii., la nivelul Institutiei Prefectului - Judetul Boto§ani (fara 
S.P.C.E.E.P.S. ~i S.P.C.R.P.C.I.V.), un suport foarte important al procesului de inform.are ~i 
comunicare n constituie sistemul infonnatic implementat prin proiectul cod SMIS 32564, in care 
ruleaza aplicatiile software Sivadoc (managernentul documentelor), Siveco Business Analyzer 
(managementul raportarii) ~i Qualsyst (managementul calitatii). Acest sistem asigura difuzarea 
rapida, fluentii ~i precisii a infonnapi1or, astfel incat acestea ajung la timp la utilizatori. Modul de 
lucru in sistem este reglementat prin procedura operaµonala PO-S13-0.0-0l "Utilizarea sistemului 
informatic implementat prin proiectul cod SMIS 32564", ed. 1, rev. 0, inregistrata cu nr. 2700/ 
07.03.2016, precum ~i prin instructiunile de lucru elaborate de fumizorul sistemului ~i difuzate 
catre toti utilizatorii, in format electronic. 

- s-a creat un mod de lucru eficient ~i o buna comunicare in interiorul cornpartimentului ~i in afara 
acestuia; 

- executarea in bune condiµi a lucrarilor de intocmire ~i depunere, la termenele legate, a bilanµtlui 
contabil pentru anul 2021, cu accent pe respectarea prevederilor legale, ~i in limita creditelor 
bugetare aprobate, a bazei tehnico - materiale ~i financiare necesare des:fa~uriirii normale a 
activitatii inst:itutiei; 
-monitorizarea permanenta a modului in care personalul din subordine a actionat in vederea 
inregistriirii, expedierii, redactii.rii, clasificarii, indosarierii, protejarii ~i arhivarii documentelor 
inteme ~i exteme specifice activitatilor pe care le-a desf'~urat. 
- respectarea riguroasa a disciplinei financiar-bugetare privind destinatia creditelor, legalitatea 
operatiunilor de incasari ~i pliiti; 
- utilizarea eficienta a fondurilor publice alocate de Ministerul Afacerilor Inteme, prin: 

• respectarea p~ilor ALOP; 
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• acordarea vizelor CFPP; 
• monitorizarea pennanenta a executiei bugetare; 
• incadrarea cheltuielilor in alocatiile bugetare $i a platilor in valoarea creditelor 

bugetare deschise; 
- s-a respectat incadrarea cheltuielilor $i platilor pe capitole, articole §i alineate bugetare; 
- s-au analizat in pennanenta rezultatele executiei bugetare ~i s-au luat masuri de eficientizare ale 
acestora; 
- lunar, s-a intocmit situatJa privind creditele bugetare deschise, platile efectuate $i cheltuielile 
efective. 
- lunar, s-a intocmit ,,Contul de executie al institutiei publice-cheltuieli", care s-a raportat 
ordonatorului principal de credite prin programul SITFIN. Conform, Anexei 30, anexa care se 
intocme$te §i se raporteaza lunar, Institutia Prefectului-Judetul Boto~ani nu inregistreaza plati 
restante. 
-lunar pe baza situatiei creditelor bugetare aprobate ~i deschise, a platilor efectuate §i a cheltuielilor 
efective, s-a into emit "Situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal", defalcat pe bugete 
de cheltuieli $i pe categorii de personal prin programul MONITORIZARE, aplicatie pusa la 
dispozitie de ordonatorul principal de credite. 
- lunar au fost raportate in confonnitate cu O.M.F.P. nr.2116/13.07.2020 executi,a cheltuielilor 
efectuate pentru finantarea masurilor determinate de pandemia Covid-19; 

Documentele justificative au fost intocmite cu respectarea prevederilor legale, iar 
inregistrarile in evidentele contabile sintetice ~i analitice s-au efectuat in conformitate cu Ordinul 
nr.1917/2005 pentru aprobarea No1melor metodologice privind organizarea ~i conducerea 
contabilitatii institutiilor publice, PlanuJ de conturi pentru institutiile publice ~i instrucfi.W1ile de 
aplicare a acestuia. 

Toate operaµunile patrimoniale efectuate 1n baza documentelor justificative, au fost 
inregistrate, prin note contabile, in evidenta financiar - contabila in programul ,,MAICONTAB" 
prin respectarea prevederilor legale in vigoare, a procedurilor de lucru, a funqiunilor conturilor ~i a 
cerintelor programului; 
- lunar, s-au intocmit registrele contabile obligatorii ~i balantele de verificare, pe baza notelor 
contabile efectuate zilnic; 
- s-a analizat componenta soldurilor fiecarui cont ~i s-a verificat respectarea corelaµilor din balanta 
de verificare. Soldurile conturilor din mijloace bane~ti inscrise in bilant sunt fidele soldurilor 
extraselor bancare ~i registrului de casa. Exista fi~e analitice ~i sintetice pentru conturile din 
balanta, inregistrarile efectuandu-se cronologic. 

Evidenta analitica a conturilor este organizata in concordanta cu prevederile Legii 
Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i OMFP nr. 
1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea 
contabilitatii institutiilor publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Registrul de casa. se tine in conformitate cu prevederile Decretului nr. 209/1976 pentru 
aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste ~i ale O.M.A.I. nr.266/1992. 
Evidenta financiar-contabila este intocmita m moneda nationala, respectiv lei. 

Legat de intocmirea ~i comunicarea catre M.A.I. a execupei bugetare pentru 
cheltuielile materiale, de personal ~i de capital, intocmirea balantei de verificare lunare ~i a 

dirilor de seama contabile: 
Activitatea financiar contabila a institutiei, aferenta anului 2021, este reflectata fidel in 

situatiile financiare trimestriale si anuale depuse ~i anume : bilant contabil, contul de profit §i 
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pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, contul de executie a bugetului institupei publice -
cheltuieli, disponibil din mijloace cu destinatie special!\, situatia activelor ~i datoriilor institutiilor 
publice din administratia centrala, balanfa de verificare a conturilor sintetice ~i analitice, raportul 

trimestrial privind activitatea de control financiar preventiv propriu., politici cantabile ~i anexele 
explicative. Situatiile financiare prezentate swit intocmite in moneda nationala, respectiv in lei ~i 
au la baza balanta de verificare. In vederea intocmirii bilantului contabil au fost analizate soldurile 
contwilor cantabile astfel incat acestea sa reflecte operatiunile patrimoniale ale institutiilor, au fost 
analizate sumele din conturile de debitori, creditori, fumizori, etc. 

Situatiile financiare trimestriale ~i anuale au fost mtocmite transmise la termenele stabilite 
de ordonatorul principal de credite, nemregistrandu-se observatii cu privire Ia corelatiile efectuate 
pe baza de bilanf. 

in ce prive~te intocmirea de viramente pentru plata obligapilor catre bugetul de stat, 
unitati bancare ~i terp, derularea tuturor operatiunilor privind pliiple prin sistemul 
FOREXEBUG: 

Ministerul Finantelor Publice implementeaza un proiect co-finantat din Fondul Social 
European, respectiv din Programul Operational pentru Dezvoltarea Capacitaµi Administrative, 

denumit "Cre~terea responsabilizarii administratiei publice prin modemizarea sistemului informatic 
pentru raportarea situatiilor financiare ale institufiilor publice (FOREXEBUG)11 

- cod SMIS 34952. 
Institutia Prefectului-Judeµ.tl Boto~ a accesat platforma punct unic de acces FOREXEBUG -
Sistemul electronic de raportare a situapilor financiare din sectoral public, sistemul avand 
unnatoarele obiective: 

• Validarea datelor privind executia bugetara a venitwilor ~i cheltuielilor in sensul incadrarii 
acestora in limitele bugetelor aprobate ~i a programelor actualizate la nivelul fiecarei institutii 
publice; 

• Validarea automaffi a platilor efectuate prin intermediul sistemului TREZOR, in special in 
vederea intocmirii situaµilor de execupe bugetara, in sensul incadrarii acestora in limitele bugetelor 
aprobate; 

• Sistem de control al angajamentelor prin verificarea automata a incadrarii rezervarii de 
angajament 111 bugetul disponibil; 

• Transmiterea Balantei de verificare, contul de execuµe non-trezor, situapa plaµlor restante, 
situaµa stocurilor, situaµa activelor ~i datoriilor financiare ale institutiilor publice. 

in acest sens in cursul anului 2021 toate platile s-au derulat prin sistemul FOREXEBUG, ~i 
au fost efoctuate urmatoarele activiffiti: 
- a fost depus formularul de buget individual ~i actualizat in concordanfa cu modificarile bugetare 
~i virarile de crediie aprobate de ordonatorul principal; 
- au fost introduse angajamentele bugetare pentru toti indicatorii bugetari aprobaµ si contractele 
incheiate; 

- au fost efectuate receptii aferente angajamentelor bugetare inregistrate; 
- au fost efectuate plati utilizand orclinul de plaffi multiplu in conformitate cu O.M.F.P. 
nr. 1819/2020; 

- au fost depuse in Sistemul National de Raportare FOREXEBUG fonnularele privind situatiile 
financiare lunare, trimestriale aferente anului 2021 ~i anuale aferente anului 2020-trim.IV, in 
confonnitate cu prevederile O .M.F .P .nr.779/2016 pentru stabilirea calendarului de utilizare a 
functionalitaµlor din sfera raportarii situatiilor financiare ale Sistemului National de Raportare 
FOREXEBUG de catre Ministerul Afacerilor Inteme ~i entitaµle subordonate. 

19 



Legat de angajarea ~i utilizarea creditelor bugetare s-a flicut cu respectarea 
principiilor unei bune gestiuni fmanciare, ale unui management financiar riguros: 
- Gestionarea angajamentelor legate s-a f'acut in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor 

Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Nonnelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 
ordonantarea ~i plata cheltuielilor institutiilor publice, precum ~i organizarea, evidenta ~i raportarea 
angajamentelor bugetare ~i legale, cu modificarile ~i completarile ulterioare sens in care a fost emis 
Ordinul Prefectului nr. 77/05.03.2021 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea ~i plata 

cheltuielilor bugetare precum ~i organizarea, evidenta ~i raportarea angajamentelor bugetare ~i 
legale la Institutia Prefectului - Judetul Boto~ani, modificat ~i completat prin Ordinul Prefectului 
nr.141/12.05.2021, Ordinul Prefectului nr.242/03.08.2021, Ordinul Prefectului nr.330/15.10.2021 

astfel: 
✓ s-au urmarit zilnic sumele aflate la dispoziµa Institutiei Prefectului in urma deschiderilor de 

credite ~i achitarea facturilor de utilitap, materiale, sau servicii prestate, in anul 2021, s-a 
intocmit un numar de 1.749 ordine de plata (990 CAP 61. cap. 68 ~i 759 cap. 51), ~i un 
numir de 132 de ordine de plati multiplu electronic, 3 dispozitii de plata, 45 foi de 
virsimant, numai dupa ce aceste documente au fost supuse vizei de control financiar 
preventiv propriu. Ordinele de plata ~i dispozipile de plata au fost intocmite pentru 
achitarea drepturilor de personal, a facturilor, reprezentand aprovizionari de materiale ~i 
prestari de servicii. De asemenea, s-au intocmit 268 ordine de plata pentru virarea sumelor 
incasate in cursul anului reprezentand contravaloarea taxelor conform O.U.G. nr.41/2016 cu 

mocti:ficari ~i completari, DRPCIV in valoare de 1.671.322 lei; 
✓ au fost verificate zilnic sumele incasate la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 

Conducere ~i ln.matricularea Vehiculelor ~i s-au fntocrnit documentele de depunere a 
acestora in Trezoreria Municipiului Boto~ani ~i virarea acestor sume catre Directi_a Generala 

Regim Pennise de Conducere ~i inmatriculare a Vehiculelor; 
✓ toate facturile pentru cares-au 10tocmit documente de plata au purtat semnatura ~i sigiliul 

persoanelor responsabile, respectiv ,,Certificat in privint:a realitatii, regularitatii ~i 

legalitatii", ,,Bnn de plata". 
✓ au fost intocmite ~i achitate corect ~i la timp toate drepturile bane~ti ~i obligatiile aferente, 

in baza actelor normative in vigoare ~i a ~tatelor de functii aprobate de conducatorul 

instituti,ei; 
✓ la sf'~itul fiecarei luni au fost intocmite notele contabile pentru ,,Casa", "Banca", 

,,Materiale", "Garantii", "Salarii" ~i in baza lor a fost intocmita balant:a de verificare; 
Pentru realizarea obiectivelor institufiei, in anul 2021, au fost efectuate angajamente 

legale in numar de 456 si un numir de 1596 ordonanfari. 
Angajamentelor asumate le-au fost rezervate in totalitate credite bugetare, la finalul anului 

2021, institufia neinregistrand plati restante. 
S-a realizat angajarea, lichidarea, ordonantarea ~i plata cheltuielilor institutiei, precum ~i 

organizarea, evidenta ~i raportarea angajamentelor legale ~i bugetare. 
S-au intocmit formularele specifice angajarii ~i ordonantarii la plata cu respectarea 

prevederilor legale in vigoare ~i a creditelor bugetare alocate. 
Angajarea cheltuielilor ~i efectuarea platilor au avut la baza documente justificative, vizate 

pentru controlul financiar preventiv propriu ~i aprobate de ordonatorul de credite. 
Drepturile de personal au fost angajate pe baza ~tatelor de plata lunare iar modificarile 

ulterioare in ce prive~te drepturile salariale ca urmare a promovarilor, noi incadrari, au fost 

efectuate prin angajamente legale individuale. 
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La incheierea angajamentelor au fost respectate in totalitate principiile prev~te de Legea 

achizitiilor publice ~i principiile executiei bugetare. 

Drepturile de personal angajate pe total an au fost achitate integral. 

Inventarierea patrimoniului a fost efectuata pentru stabilirea cu exactitate a concordanfei 

datelor din evidenta faptica ~i scriptica, nefiind inregistrate plusuri sau minusuri de inventar. 

Legat de calculul ~i intocmirea deconturilor de cheltuieli gospodire~ti pentru 
institufiile care i§i au sediul in Palatul Administrativ si in cele doua sedii ale serviciilor 
publice comunitare din subordine prin crearea debitorilor: 
- lunar s-a determinat valoarea creantelor de incasat de la debitori i'n functie de facturile de utilitati 

~i cota parte stabilitli prin conventie cu ace~tia; 

- s-au emis facturi catre institufiile care i§i desr~oara activitatea 'in Palatul Administrativ ~i in 

sediul SPCRPCIV Boto~ani; 

- s-a urmarit incasarea permanenta a creantelor ~i virarea la bugetul de stat a sumelor datorate ~i 
incasate. 

Pentru stabilirea fondului de salarii lunar, intocmirea documentafiei in vederea 
achitarii drepturilor salariale, intocmirea statelor de plata pentru personalul institutiei fi a 
centralizatoarelor de plata, calculul plifii concediilor de odihna §i a concediilor medicale ale 
angajatilor institupei, s-a procedat la: 

- intocmirea si verificarea, pana la data de 5 a fiecarei luni, a pontajelor lunii anterioare ~i a 

documentelor care constituie anexa la acestea ( concedii de odihna, concedii medicale, cereri de 

recuperare pentru zile libere cuvenite, vouch ere de vacanta, etc.); 

- lunar, s-au calculat obligatiile de natura salariala ~i s-au verificat, pfuia maxim in data de 10 a 

fiecarei luni, statele de plata atat pentru personalul Instituµei Prefectului cat ~i pentru personalul 
incadrat in serviciile publice comunitare aflate in subordinea lnstitupei Prefectului; 

- s-au transmis toate declarapile referitoare la obligatiile la bugetul de stat, bugetul asigurarilor 
sociale de stat; 

- s-a urmarit plata obligatiilor de natura salariala; 

- s-a transmis pana in data de 5 a fiecarei luni monitorizarea cheltuielilor de personal, situatie care 

implica raportarea acestor cheltuieli pe fiecare articol bugetar in parte ~i verificarea sumelor cu cele 
reflectate in extra.sul de cont. 

in ce prive,te exercitarea controlului fmanciar preventiv zilnic asupra tuturor 
operapunilor financiare, acesta este organizat conform prevederilor Ordonantei Guvernului 

nr.119/1999, republicat! $i Ordinului M.A.Lnr.187/2014, prin Ordinul prefectului nr.12/08.01 .2021 

privind organiz.area ~i exercitarea controlului financiar preventiv propriu in cadrul Institutiei 

Prefectului - Judetul Boto~ani ~i Ordinul prefectului nr.303/27.09.2021. Exercitarea controlului 

financiar preventiv propriu s-a efectuat, in conformitate cu art. IO din Ordonanta Guvemului 
nr.119/1999, republicata privind controlul intern ~i controlul financiar preventiv, precwn ~i cu 

Ordinul M.A.I. nr.187/2014 pentru aprobarea Normelor rnetodologice privind organizarea 

controlului financiar prevcntiv propriu in cadrul Ministerului Afacerilor Inteme cu modificari ~i 
completari. 

in anul 2021 au fost supuse controlului financiar preventiv propriu un numar de 2.284 
operafiuni in valoare de 21.972.316 lei. Acestea au vizat in principal angajamente legale, acte 

administrative din care rezult.a obligatii de plata ~i contracte de prestari servicii, furnizari de bunuri 

~i executari de lucrari, ordonantari de plata cu privire la drepturi de personal ~i obligatii fiscale 
aferente, servicii prestate, bunuri Jivrate, executari de Iucrari, incasari de la activitatea de 

inmatriculare a vehiculelor. Documentele justificative supuse controlului financiar preventiv 
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propriu sunt verificate din punct de vedere al regularitatii ~i legalitatii. S-a verificat daci.i 
operatiunile financiare nu contravin prevederilor Legii finantelor publice, legilor bugetare anuale 
sau legilor de rectificare, daca achizitiile publice sunt prevazute in programul anual, respectarea 

legalitiltii ~i regularitatii procedurii de achizitie publica, existenta aprobarii de catre conducatorul 
institupei, rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul valorii angajamentului legal, 

daca documentele justificative sunt cele prev~ute de normele legale, respectarea reglementarilor 
legale privind angajarea ~i incadrarea personalului in limita posturilor aprobate ~i stabilirea 
drepturilor salariale, operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor ~i exactitatea sumelor 
datorate este certificata, incadrarea sumei ordonantate la plata in subdiviziunea corespunzatoare 
clasificaµei bugetare pentru care exista angajament bugetar, concordanta valorii cheltuielilor 
lichidate cu suma ordonantata la plata ~i angajamentul legal, incadrarea in prevederile bugetului 
anual privind numarul maxim de posturi ~i creditele destinate che1tuielilor de personal, respectarea 

cotelor legale de contributii la salarii. 
S-a intocmit Registrul operatiunilor supuse CFPP, :rara a se inregistra operatiuni cu refuz de 

viza. 
in ceea ce prive~te inventarierea periodica a patrimoniului unitiifii, recepfia 

cantitativa ~i calitativa a materialelor, inregistrarea in contabilitate a inventarierii generale: 
in anul 2021 inventarierea patrimoniului s-a efectuat in baza Ordinului Prefectului 
nr.308/20.09.2021, prin care s-a stabilit perioada de desf'~urare a acestei operapuni, elernentele 
patrimoniale supuse inventarierii precum ~i comisia de inventariere ~i s-a realizat in confonnitate 

cu prevederile O.M.F. nr.2861/2009, ale Ordinului nr.231/2012. 
Au fost inventariate toate gestiunile de valori materiale, respectiv gestiunile de material, 

obiecte de inventar in magazie ~i in folosinfa, mijloace :fixe. 
De asemene~ au fost inventariate disponibilitatile bane~ti, cecurile ~i alte valori aflate 1n 

casieria institujiei, precum ~i disponibilitatile bane~ti existente in conturile deschise la Trezoreria 
Boto~ani la data de 31 decembrie 2021. Disponibilitatile bane~ti s-au inventariat prin confruntarea 
soldului din registrul de casa cu eel din evidenta contabila, dupa efectuarea tuturor operatiunilor de 

incasari ~i plati. 
Au fost inventariate, de asemenea, creantele si obligatiile institutiei fata de teqi pnn 

verificarea sumelor care constituie soldul conturilor de clienfi, debitori ~i furnizori. 
Conform Procesului verbal centralizat de inventariere anuala nr. 14865/05.11.2021 ~1 a 

Procesului verbal centralizat de inventariere anuala nr. 206/05.01 .2022+inventariere disponibilitali 
la 31.12.2021, nu au fost constatate diferente intre stocurile scriptice ~i cele faptice. 

4. Activitatea de achizitii publice 

Prin documentele de planificare - Sectiunea privind Serviciul Financiar Contabil, 
Resurse Umane, Informatica $i Administrativ extras din Planul anual de Management 2021 a 
fost atribuit urmatorul obiectiv specific: Asigurarea produselor, serviciilor ~i a lucrarilor 
necesare desra~urarii in conditii corespunzatoare a activitatii din cadrul Institup.ei Prefectului -
Judetul Boto~ani. 

Structura responsabila de realizarea obiectivului: Serviciul Financiar Contabil, Resurse 
Umane, Informatica ~i Adrninistrativ- Compartimentul Achizitii Publice ~i Administrativ. 

Actiunile pentru realizarea obiectivelor planificate au fost intreprinse in conformitate cu 
prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziJiile publice ~i a H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea 
normelor metodologice de aplicarea a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achizitie publica/acord - cadru din Legea ·nr. 98/2016 privind achizifiile publice. 

22 



In anul 2021 la nivelul Institufiei Prefectului - Judetul Boto~ani, pnn intermediul 
compartimentului de achizitii publice: 

► s-au elaborat: 
- programul anual al achizitiilor publice pe baza necesitatilor ~i prioritatilor identificate la 

nivelul institutiei, in functie de fondurile aprobate; 
anexa privind achizitiile directe; 

► s-au operat modificari sau completlri ulterioare in programul anual al 
achizitiilor, cand situatia a impus, cu aprobarea conducatorului institutiei ~1 

avizul compartimentului financiar contabil; 
► s-a asigurat activitatea de informare ~i de publicare privind pregiitirea ~i 

organizarea procedurilor de achizitii publice, obiectul acestora, termenele, 
precum ~i alte infonnatii care sa edifice respectarea principiilor care stau Ia baza 
atribuirii contractelor de achizitii publice; 

► au fost derulate achizi1ii publice directe (on line ~i offline); 
► s-a asigurat aplicarea ~i imalizarea procedurilor de atribuire, pe baza 

proceselor verbale ~i prin incheierea contractelor de achizitie publica/comenzilor 
ferme; 

► s-a asigurat constituirea ~i pastrarea dosarelor achizifiilor, documente cu 
caracter public; 

► s-au incarcat pe platforma SICAP, conform Legii 98/2016 (cu modificarile 
ulterioare), anunturile privind achizitiile directe, documentatiile de atribuire ~i 
alte documente in legatura directa cu achizitiile; 

► s-au intocmit comunicirile privind rezultatul achizifiilor directe catre 
operatorii economici participanti; 

► s-a intocmit registrul privind evidenta contractelor; 
► s-a mtocmit ~i publicat trimestrial pe site-ul institutiei, situatia contractelor 

cu valoare mai mare de 5000 de euro. 
Avand in vedere pragurile valorice stabilite pentru valorile estimate ale achiziiiilor publice 

conform prevederilor art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, 111 anul 
2021 s-au efectuat 141 achizitii directe din care 134 achizitii directe online prin intermediul 
sistemului electronic al achizitiilor publice SI CAP ~i 7 achizifii directe offline ( care au fost 
ulterior inregistrate in SICAP la sectiunea ,,Notifid.ri de atribuire la cumpararea directa"), 
Structura achizifiilor directe se prezinta dupa cum urmeaza: 

• 71 de achizifii di.recte online care au avut ca o biect furnizare de produse; 
• 62 achizitii directe online care au avut ca obiect prestare de servicii; 
• 1 achizitii directe online care au avut ca obiect executie de lucrari. 
• 7 achizitii directe offline care au fost inregistrate ulterior in SEAP la sectiunea 

"Notificari de atribuire la cumparare directa" 
Pentru furnizare energie electrica de joasa tensiune in perioada 01.01.2021 ~i pana la 

data de 31.12.2021 au fost incheiate la nivelul lnstitutiei Prefectului-Judetul Boto~ani prin 
intermediul compartimentului de achizitii publice 4 contracte subsecvente 111 baza Acordurilor -
Cadru incheiate de Ministerul Afacerilor Inteme cu S.C. TINMAR ENERGY S.A. 

Pentru fumizare gaze naturale au fost incheiate la nivelul Institutiei Prefectului•Judetul 
Boto~ani prin intermediul compartimentului de achizitii publice 2 contracte subsecvente 111 baza 
Acordurilor - Cadru incheiate de Ministerului Afacerilor Interne cu S.C. PREMIER ENERGY 
TRADING S.R.L. 

Pentru furnizare de hartie A4 a fost incheiat de O.N.A.C. in numele ~i pentru utilizatori, 
acordul-cadru centralizat inregistrat cu nr. 2720/CN/28.10.2019. 

in baza acordului mai sus mentionat au fost incheiate in anul 2021 la nivelul lnstitutici 
Prefectului-Judetul Boto~ani prin intennediul compartimentului de achizitii publice 2 contracte 
subsecvente. 

23 



Pentru furnizare carburanti pentru anul 2021 s-a incheiat 1 contract subsecvent in baza 
Acordului cadru nr. l 562/CN/08.02.2021 incheiat de ONAC in numele utilizatorilor. 

Pentru predarea/preluarea prin vanzare-cumparare a de~eurilor de hartie ~i carton 
colectate selectiv conform prevederilor Legii nr. 132 din 2010, :in vederea valorificarii 
corespunzatoare a acestora au fost incheiate pentru anul 2021 : 1 act aditional la contractul 
i'ncheiat cu SC GOLDANA SRL ~i 1 contract cu SC ELIASC SRL. Cantitatile de de~euri 
consemnate in registru de evidenta au fost raportate lunar la DGL ~i trimestrial la Agentia 
Nationala pentru Protectia Mediului. 

Pentru derularea celor 141 de achizitii publice, la nivelul compartimentului de 
specialitate, ulterior intocmirii comenzilor ferme aferente achizitiilor directe, au fost :incheiate 
36 de contracte cu fumizori de servicii sau produse. 

Pentru contractele subsecvente aferente acordurilor cadru incheiate la nivelul 
Ministerului Afacerilor Inteme au fost incheiate ~i eliberate furnizorilor de servicii 8 documente 
constatatoare. 

Au fost intocmite 11 contracte subsecvente la acordurile cadru incheiate de Ministerul 
Afacerilor Inteme cu furnizorii de servicii ~i produse. 

5. Asigurarea resurselor logistice, IT si comunicatii 

Structura responsabila de realizarea obiectivului Asiguruea unui mediu de lucru 
optim pentru desfa~urarea in bune conditii a activitiitii Institutiei Prefectului - Judetul 
Boto~ani", respectiv Serviciul Financiar Contabilitate, Resurse Umane Informatica ~i 
Administrativ- Compartimentului administrativ, a desfa~urat in anul 2021 urmatoarele activitati 
specifice: 
• Darea spre folosinta a unor spatii, in baza solicitarilor aprobate de ordonatorul de credite, 
• Aprovizionarea cu materiale de curatenie, contractarea serviciilor de curatenie necesare, 

asigurarea mentenantei echipamentelor din dotare; 
• Asigurarea intretinerii ~i exploatarii autovehiculelor din dotarea Institutiei Prefectului -

Judetul Boto~ani, evident_ierea consumurilor de carburanti, lubrifianti ~i a pieselor de schimb ~i 
urmarirea respectarii normelor de consum; 

• Asigurarea logisticii pentru desfa~urarea activitatii, prin aprovizionarea cu materiale 
consumabile ~i distribuirea acestora pe servicii ~i compartimente. 

in cursul anului 2021 in conformitate cu prevederile H.G. nr.706/1994 ,,privind trecerea 
palatelor administrative din municipiile re~edinta de judet in administrarea institutiilor 
prefectului", cu modificarile ~i completarile ulterioare, a fost date in folosinta spatii pentru a 
desfa~ura activitatea, Judetul Boto~ani-Consiliul Judetean, A.N.R.S., A.N.A.P. ~i AGERPRES. 

Pentru gospodarirea judicioasa a bunurilor materiale din dotare ~i cre~terea eficientei 
utilizarii acestora, au fost intreprinse urmatoarele activitati: 
- s-a asigurat aprovizionarea cu materiale, servicii, obiecte de inventar $i alte dotari, potrivit 
nevoilor $i in limita resurselor aprobate; 
- s-a efectuat aprovizionarea $i distribuirea de materiale pentru efectuarea ~i intretinerea 
curateniei zilnice; 
- s-a asigurat buna functionare a echipamentelor hardware (imprimante, copiatoare/scannere) 
prin acordarea de asistenta tehnica de specialitate; 
- s-a asigurat buna functionare a aparatelor de aer conditionat din birourile institutiei prin 
curatarea filtrelor, $i inlocuirea acelor aparate care nu au mai corespuns din punct de vedere 
functional; 
- s-a asigurat dezinsectia, dezinfectia ~i deratizarea spatiilor unde i~i desfa~oara activitatea 
salariatii institutiei in vederea protejarii acestora ~i prevenirii $i combaterii efectelor pandemiei 
de COVID-19; 
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- au fost aprovizionate materiale de protectie si asigurate/ adaptate conditiile de lucru ale 
salariatilor in vederea proteji\rii acestora, prevenirii ~i combaterii efectelor pandemiei de 
COVID-19; 

- s-au raportat lunar cantitafile de de~euri colectate selectiv conform Legii nr.132/2010; 
in ce prive-,te asigurarea intretinerii ~i exploatirii autovehiculelor din dotarea 

lnstitutiei Prefectului - Judetul Boto~ani, evidenfierea consumurilor de carburanfi, 
lubrifianti ~i a pieselor de schimb -,i urmarirea respectirii normelor de consum: aceasta se 
desfa~oara in principal conform O.M.A.L nr. 599/2008 pentru aprobarea Normativului privind 
asigurarea tehnica de autovehicule a structurilor M.A.I., cu modificarile §i completarile 
ulterioare ~i Ordinului nr.143/2010 privind modificarea ~i completarea Ordinului ministrului 
intemelor §i reformei administrative nr. 599/2008 pentru aprobarea Normativului privind 
asigurarea tehnica de autovehicule a structurilor Ministerului Administratiei ~i Intemelor. 

Pentru exploatarea in conditii legale a parcului auto al institutiei in anul 2021 a fost emis 
Ordinul Prefectului nr. 11/07.01.2021 privind nominalizarea personalului cu drept de conducere 
a autovehiculelor din dotarea institutiei, stabilirea comisiilor de constatare tehnica ~i cercetare a 
evenimentelor rutiere modificat ~i completat in cursul anului cu Ordinul Prefectului 
nr. 93/16.03.2021, Ordinul Prefectului nr. 229/26.07.2021. 

- Pentru buna desfa~urare a activitafii, au fost efectuate lucrari de 1ntreµnere §i reparatii a 
mijloacelor auto din dotare. 

- in masura bugetului alocat s-au asigurat conditiile pentru buna functionare a parcului 
auto ~i au fost respectate prevederile O.M.A.I. nr.599/2008 pentru aprobarea No1mativului 
privind asigurarea tehnicii de autovehicule a structurilor M.A.!., fatocmindu-se zilnic foile de 
parcurs, cu centralizarea consumului de combustibil pe fiecare ma~ina §i predarea evidentei 
pentru inregistrare in evidentele contabile, unnarindu-se incadrarea consumului de carburant in 
normativele aprobate. 

- Lunar s-a transmis Ministerul Afacerilor Tnteme situatia privind fondurile financiare 
utilizate pentru achizitia de autovehicule, carburanti ~i lubrefianti, iar trimestrial centralizatorul 
consumului de carburanti auto, conform O.M.A.I. nr.599/2008 pentru aprobarea Normativului 
privind asigurarea tehnica de autovehicule a structurilor Ministerului Administratiei ~i Internelor 
cu modificari ~i completiiri. 

Institutia Prefectului-Judetul Boto~ani are in dotare un numar de 9 (noua) autoturisme, 
din care 4 (patru) la serviciile publice comunitare. 

in cursul anului 2021 parcul auto al institutiei au fost scoase din exploatare ~i casate cu 
un numar de 5 autoturisme care prezentau un grad avansat de uzura fizica ~i morala. 

Din totalul celor 9 mijloace de transport, 6 au o vechime intre O ~i cinci ani, 3 au o 
vechime 1ntre 5 ~i 10 ani. 

Rulajul efectuat de aceste autoturisme se prezintii astfel: 5 sub 50.000 km, 4 autoturisme 
intre 50.000 si 100.000 km. 

In anul 2021 : 
- au fost asigurate resursele financiare pentru activitatea mijloacelor de transport cat ~i 

pentru reparatia acestora; 
- au fost casate un numiir de 4 autoturisme retrase din exploatare in anul 2021. 

in ce prive~te situapa echipamentelor, comunicatiilor, pe parcursul anului 2021, 
resursele IT necesare desta.1urarii activitatii Institutiei Prefectului-Judetul Boto§ani au fost 
utilizate in cadrul urmatoarelor sisteme informatice: 

I sistem infonnatic, prin care sunt asigurate servicii de internet, precum ~i serviciile ~i 
aplicatiile de management al documentelor, managementul raportarii ~i managementul calitafii, cu 
50 de echipamente (statii de lucrn ~i servere) conectate in reteaua locaUi; 

1 sistem informatic conectat la reteaua de date a MAI - RCVD, cuprinzand 6 statii de lucru; 
2 sisteme infonnatice dedicate gestionarii ~i prelucrarii datelor informatice clasificate. 

La sfar~itul anului 2021, resursele IT disponibile la nivelul Institutiei Prefectului-JudetuJ 
Boto~ani au cuprins urmatoarele echipamente informatice: 

- 5 servere, din care: 
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o 1 server prin care se asigura accesul la serviciile de internet ~i email achizitionat in 
2016; 

o 1 server de fi~iere ~i aplicatii intranet- achizitionat in 2016 achizitionat in 2016; 
o 3 servere dedicate functionarii sistemului de aplicatii de management al 

documentelor, managementul raportarii ~i managementul calitatii- achizitionat in 2013; 
- 54 de statii de lucru de tip desktop, din care: 

o 1 statie de lucru, care utilizeaza sistemul de operare Windows XP; 
o 8 de statii de lucru, instalate cu Windows 7; 
o 1 statie de lucru instalata cu Windows 8 Enterprise; 
o 44 statii de lucru cu sis tern de operare Windows 10 profesional; 

- 8 stafii de lucru portabile (laptop), din care: 
o 5 laptopuri cu sistem de operare Windows 10 Pro; 
o 3 laptopuri cu sistem de operare Windows XP SP3; 

- 10 echipamente multifunctionale (copiator, scanner, imprimanta), din care: 
o 5 echipamente monocrorn format A3; 
o 1 echipament monocrom format A3 color; 
o 2 echipamente color format A4; 
o 2 echipamente monocrom format A4; 

4 echipamente de tip scanner de birou, dedicate sistemului informatic de management al 
documentelor 

a) 2 achizitionate in anul 2014, cu performante superioare sub aspectul vitezei ~i 
volumului de Jucru, utilizate in sistemul informatic de management al documentelor, 
irnplernentat prin proiectul cod SMIS 32564. 

b) 2 achizitionate in anul 2019 
Pentru asigurarea necesitaµlor de dotare ~i inlocuirea echipamentelor cu grad de uzura 

ridicat, in anul 2021 au fost achizitionate: 
- 2 staµi de lucru, impreuna cu licentele software necesare; 
- 1 laptop dedicat utilizar:ii in cadrul unor aplicaµi din reteaua intranet a ministerului; 
- 1 videoproiector. 

Pe parcursul anului 2021, compartimentul infonnatic a asigurat la nivel local resursele 
tehnice ~i asistenta de specialitate necesare participarii personalului din cadrul instituµei la ~edinte, 
instruiri sau alte evenimente organizate in sis tern online, prin ret eaua interna a ministerului sau prin 
internet. 

Pe site-ul institufiei au fost publicate peste 300 de materiale, pe parcursul anului 
inregistrandu-se peste 57.000 de vizitatori ~i peste 110.000 de vizualizari. 

in decursul anului 2021 nu s-au inregist:rat evenimente care sa duca la intreruperea sau 
functionarea defectuoasa a serviciilor IT la nivelul institutiei, activitatea de mentenanta a 
echipamentelor de informatica ~i comunicatii desfa~urandu-se conform programului stabilit. 

In vederea imbunatatirii nivelului de preg~ltire al personalului institutiei privind utilizarea in 
conditii de securitate ~i performanta a sistemelor informatice, compartimentul informatic a asigurat 
utilizatorilor asistenta de specialitate necesara ~i, periodic, au fost diseminate materiale ~i 
informaJii relevante, conform temelor cuprinse in planul anual de pregatire. 

In cadrul celor doua servicii publice comunitare: 
- 17 de staJii de lucru cu monitor (din care 9 achizitionat in cursul anului 2019) din 

care: 
a) 8 la SPCRPCIV (8 MF) 
b) 9 la SPCEEPS (7 MF+2 OB. INV.) 

- 4 echipamente de tip scanner de birou, din care: 
a) I pentru SPCRPCIV -OB. INV. 
b) 3 pentru SPCEEPS din care 2 achizitionate in anul 2019 

- 7 echipamente multifuncfionale de retea (copiator, multifunctionale, imprimanta), 
din care 6 achizifionate in anul 2019-2 color si 4 monocrom astfel: 

a) 4 la SPCRPCIV (4 MF+ 1 OB. INV.) 

26 



b) 3 la SPCEEPS (3 MF.) 
- 6 imprimante din care: 

a) 1 la SPCRPCIV ( OB. INV.) 
b) 5 la SPCEEPS (OB.INV.) 

f n cursul anului au fost scoase din folosinta ~i date la casare un numar de 13 statii de 
lucru achizitionate in perioada 2006 - 2009, din care 7 inregistrate ca rnijloace fixe, ~i 6 
fnregistrate ca obiecte de inventar, 17 monitoare, 2 unitati centrale ~i 19 imprimante. 

CAPITOLUL IV, REALIZARI IN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENT .A 

A.Cancelaria Prefectului 

Agenda Prefectului. Comunicate de presii si alocutiuni 

in perioada sup us a analizei, Cancel aria Pref ectului a des~urat sau a contribuit la realizarea 
urm.atoarelor activitati: 
- a gestionat programul saptamanal de lucru al conducerii institutiei ~i a intocmit agende 
saptamanale/lunare de activitati ale inaltilor functionari publici/demnitarilor publici; 
- a indeplinit atributiile pe linie de secretariat privind mapa (in jur de 17.500 de documente operate 
i'n aplicatia SIV ADOC, po~ta militara, radiograrne ); realizarea contactelor telefonice intre prefect ~i 
institutii, entitliti din toate mediile ~i persoane fizice; preluarea sesizarilor :racute la cabinet, 
inform.area ~i urmarirea realizarii solutiei date de conducatorul institutiei; gestionarea bazei de date 
pe categorii de institutii centrale ~i locale; asigurarea comunicarii cetatenilor cu institufia prin 
preluarea sesizarilor telefonice, indrumarea acestora catre cornpartimentele de specialitate; 
gestionarea informapilor clasificate la nivelul preva.zut in autorizaµe; 
w a elaborat comunicate de presa ~i a organizat conferinte de presa, precum ~i interviuri ~i declaratii 
de presa, ~i a contribuit la actualizarea informatiilor publicate pe sitewul instituµei, unnarindu-se 
reflectarea corecta ~i obiectiva in toate institutiile mass-media a intregii activitliti din cadrul 
Institutiei Prefectul ui; 
- a contribuit la redactarea ~i editarea alocuµunilm;/ luarilor de cuvant, interventiilor orate publice 
ale prefectului, conform scopului, intentiei ~i directiei dictate de spccificitatea evenimentului; 
- a intocmit documentatia necesara pentru desrru;;urarea, in bune condiµi, a ~edintelor pe diverse 
teme de interes; 
- a asigurat conditiile de desfa~urare ~i a fntocmit invitaµile evenimentelor cu caracter festiv, 
omagial sau comemorativ; 
- a asigurat buna des~urare a vizitelor delegatiilor nationale, la sediul Institutiei Prefectului -
Judeful Boto~ani, ~i a mentinut corespondenta cu reprezentanfii acestora. 

Activitatea de comunicare ~i de promovare a Institutiei Prefectului, a activitatii prefectului 
precum ~i a Guvemu]ui Romaniei s-a realizat cu precadere pe retelele sociale. Astfel, activitatea 
conducerii Institutiei Prefectului-Judetul Boto~ani a fost reflectata atat pe site-ul propriu cat ~i pe 
contul institutiei de pe reteaua sociala Facebook. 

in anul 2021, organizarea evenimentelor oficiale a fost grevata de restricpile generate de 
pandemia COVID - 19, astfel incat toate evenimentele au fost organizate in condiriile struii de 
alerta. Pentru organizarea ~i monitorizarea evenimentelor oficiale s-a colaborat cu Garnizoana 
Boto~ani ~i structurile Ministerului Afacerilor Inteme. 

Institutia Prefectului - Judqul Boto~ani a organizat: 
- Ziua U nirii Principatelor - 24 lanuarie 2021 
- Ziua Eroilor - 10 iunie 2021 
- Ziua Drapelului National - 26 Iunie 2021 
- Zina Imnului National - 29 Iulie 2021 
- Ziua Nationala a Romaniei-1 Decembrie 2021 
- Ziua Rcvoluµei Romane din 1989-22 decembrie 2021 
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Au fost organizate de Garnizoana Boto~ani, cu sprijinul Institutiei Prefectului-judetul 
Botoeyani, in conditiile starii de alerta, unnatoarele evenimente oficiale: 

- Ziua NATO - 2 aprilie 2021 
- Ziua Veteranilor - 29 aprilie 2021 
- Zilei Armatei - 25 Octombrie 2021 

In cadrul activitatilor desfaeyurate s-a intocmit proiectul programului nnpreuna cu 
reprezentatul Garnizoanei Boto~ani. Dupa aprobare, programul a fost transmis impreuna cu 
invitatiile participanfilor la evenimentele oficiale ~i s-a intocmit lista vorbitorilor. lmpreuna cu 
reprezentanti ai Garnizoanei, ai structurilor Ministerului Afacerilor Inteme ~i ai Primariei 
municipiului Boto~ani s-au luat masurile logistice necesare pentru buna desfa~urare a 
evenimentelor. 

Arnintim totodata activitatea desr~urata pe parcursul perioadei starii de alerta prin care au 
fost fa.cute publice periodic mesajele conducerii institutiei eyi a M.A.I pentru respectarea regulilor 
de proteqie sanitara ~i igiena pentru a readuce normalitatea ~i a putea continua activitatile de zi cu 
Zl. 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Dintre comunicatele de presa amintim: 
Comunicat de presa-Luna plantfuii arborilor- 11.05.2021; 
Comunicat de presa -Ziua Institutiei Prefectului- 11.05.2021; 
Com uni cat de presa - paturi pentru cazurile de COVID- 11.05.2021 ; 
Rugaminte catre domnii primari sa se asigure ca persoanele defavoriz.ate chiar primesc 
mancare calda- 11.05.2021; 
100 de vaccinari in primele trei ore la Comi~a- 11.05.2021; 
Vaccinare drive-thru in Corni~a- 14.05.2021; 
Maraton de vaccinare in fata Palatului Administrativ- 20.05.2021; 
infraiire peste Prut pentru fonduri transfrontaliere- 21.05.2021; 
Garanµi legalitatii din comune ~i-au :fiicut asociatie- 21.05.2021; 
Mara ton de vaccinare in Piaf a Revolutiei- 21.05.2021; 
~ef de la M.A.1., cu doamna la vaccinat- 23.05.2021; 
Cei mai implicaµ medici de familie in campania de vaccinare 26.05.2021; 
Prestatorii din HORECA atentionap ca restrictiile de pandemie in.ca nu s-au ridicat -
28.05.2021; 
"Maratonul tineretii" la Uvertura Mall de Ziua Copilului, cu spectacole pentru copii ~i 
parinti -28.05.2021; 
"Un Institut de Medicina Cardiovasculara in Moldova este mai mult decat necesar" -
18.06.2021; 
Discursul prefectului Dan Nechifor adresat in Piata Tricolorului cu ocazia festivitatilor 
ocazionate de Ziua Drapelului -28.06.2021; 
Prefectul Dan Nechifor: s-a dat startul pentru proiectele "Anghel Saligny". Judetul Boto$ani 
poate accesa eel putin I 40 de milioane de lei-24.09.2021; 
Fonduri guvemamentale pentru infrastructura rutiera afectata la Boto§ani-24.09.2021; 
Noutati despre drumul Boto§ani-~tefane§ti cerute la fata locului de prefectul Dan Nechifor-
29.09.2021; 
Noile termene ale modernizarii DN 28B Targu Frumos-Boto~ani comunicate de 
constructori prefectului Dan Nechifor- 29.09.2021; 
Comunicat de presa cu privire la prezenta la Prefectura Boto~ani a unei delegatii formata 
din speciali~ti in cooperare civili-militari, atat din Romania, cat ~i din S.U.A, 1n cadrul unui 
tur al instituµilor boto~anene care vor :fi fa.cute in judet - 5 .10. 2021 ; 

✓ Prefectul Dan Nechifor: Reamintim botoeyanenilor punctele unde se pot vaccina -
12.10.202 I; 

✓ Masuri absolut necesare pentru evitarea carantinarii unor unitati administrativ teritoriale cu 
rata mare de incidenta a SARS Cov2 -12.10.2021; 
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✓ Comunicat de presii cu privire la studentii din Amtl I ai Academiei de Polifie ,,Alexandro 
loan Cuza" care au depus la data de 19 octombrie, Juramfultu1 Militar in cadrul unui 
ceremonial milHar-religios. - 20.10.2021; 

✓ Activitati des~urate de efectivele Ministerului Afacerilor Interne, pentru prevenirea 
raspandirii virusului SARS-CoV-2; 

✓ Comunicat de presa cu privire la cele Zece centre de vaccinare infiintate injudeful Boto~ani 
✓ ~edinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Boto~ani, 

06.11.2021 in care s-a aprobat II Situatia scenariilor la nivelul judetului Boto~ani incepand 
cu data de 08.11.2021"; 

✓ Comunicat acord-cadru de furnizare a 12 elicoptere medii-grele multifuncfionale din data 
de 9.11.2021; 

✓ Comunicat de presa - $edinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situapi de 
Urgenta Boto~ani, 12.11.2021 in care s-a aprobat ,,Situafia scenariilor de organizare ~i 
desra~urare a cursurilor la nivelul judetului Boto~ incepand cu data de 15.11.2021"; 

✓ Comunicat de presa - ~edinta extraordinara a Comitetului Judefean pentru Situafii de 
Urgenta Boto~ani, 20.11.2021, in cares-au aprobat scenariile de desfa~1U"e a cursurilor 
pentru fiecare unitate de invatamant dinjudetul Boto~ani; 

✓ Ziua Internaµonala de luptii impotriva violentei asupra femeilor; 
✓ Comunicat de presa privind intalnirea cu reprezentanpi Sindicatului Politi~tilor ~i 

Personalului Contractual din Cadrul Inspectoratului de Polifie Judetean Boto~ani, ai 
sindicatului Politi~tilor din Romania "Diamantul", ai Sindicatului National al Politi~tilor ~i 
Personalul Contractual - Organizatia Boto~ani, ai Sindicatului National al Politi~tilor de 
Frontiera - Filiala Boto~ani ~i ai Sindicatului National al Politi~tilor de Penitenciare -
Filiala Boto~ani, 25 noiembrie 2021, 

✓ Sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Boto~ani, 
27.11.2021; 

✓ 1 Decembrie 2021, Ziua N ationala a Romaniei -01 .12.2021; 
✓ Comunicat de presa - ~edinfa extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de 

Urgenta Boto~ani, 3.12.2021 in care s-a aprobat situaJia centralizatoare cu scenariile de 
organizare ~i desfa~urare a cursu.rilor la nivelul judeµtlui Boto~ani incepand cu data de 
6.12.2021; 

✓ $edinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Boto~ani, 
9.12.2021- in cares-a aprobat Planul de masuri de protectie, obligatii ~i restrictii ce trebuie 
respectate de ciitre populatie in contextul prelungirii "Starii de Alerta" in vederea prevenirii 
~i controlului infeqiilor generate de virusul SARS-CoV-2; 

✓ Actiuni de verificare a persoanelor aflate in carantina la domiciliu -21.12.2021; 
✓ Atentionare pentru boto~anenii care merg in Provincia Antwerpen - Belgia -23 .12.2021; 
✓ ~edinta In sistem videoconferinta pentru gestionarea misiunilor efectiveloT MAI, in 

contextul sarbatorilor de iama-23.12.2021. 
Alocutiuni - prin Cancelaria Prefectului au fost asigurate alocutiunile prefectului ~i ale 
subprefectului/subprefecfilor pentru diferitele evenimente organizate. 

Cancelaria Prefectului a avut in continuare membru desemnat pentru relatia cu presa at.lt 
pentru activitatea institutiei prefectului cat ~i pentru situafiile de urgenta, respectiv comunicarea 
privind situ.a-pa epidemiologica la nivelul judetului. 

in cursul anului 2021 a fost realizata zilnic monitorizarea presei scrise ~i audio - vizuale 
judetene §i centrale §i a tuturor informatiilor privitoare la activitatea prefectului §i a instituti-ei 
prefectului. 
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B. Corpul de Control al Prefectului 

Actiuni de control dispose de Prefectul iudetului {Numar de actiuni); Tematica abordatii; 
Principalele deficiente constatate; Misuri propuse 

Consilierul din cadrul Corpului de Control al Prefectului a desr~urat, in conditiile legii, 
activitati de verificare, control ~i indrumare in ceea ce prive~te sfera de competenta a Prefectului. 
Pentru exercitarea atributiilor ce-i revin a colaborat cu serviciile din cadrul aparatului de specialitate 
al Prefectului, dar ~i cu institufii ~i servicii publice deconcentrate de pe raza judefului Boto~ani. 

Prin Planul unic de controale de fond ~i controale tematice aprobat prin Ordinul Prefectului 
m. 30 din 28.01.2021 cu modificarile ~i completarile ulterioare, au fost stabilite pentru anul 2021 
unnatoarele obiective: 
1) Indrumare ~i control administrativ al unitatilor administrativ-teritoriale; 
2) Indrumare ~i control privind functionalitatea paginilor proprii de internet ale autoritatilor 
administratiei publice locale, organizarea activitatilor specifice ~i actualizarea informatiilor publice 
la unitaµle administrativ-teritoriale; 
3) Verificarea modului in care se respecta prevederile O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea 
activitatii de soluµonare a petitiilor, cu modificarile ~i completarile ulterioare, prevederile H.G. nr. 
1723/2004 pentru aprobarea programului de masuri in activitatea de relatii cu publicul, cu 
modificarile eyi completarile ulterioare ~i verificarea unor aspecte ce tin de relalia cu institutia 
prefectului a serviciului public deconcentrat; 
4) Verificarea modului in care se respecta prevederile legale cu privire la intocmirea ~i tinerea la zi a 
registrului agricol, la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale dinjudet; 
5) Verificarea modului in care se respecta prevederile legale cu privire la activitatea de arhiva a 

creatorilor de documente, inclusiv cu privire la organizarea arhivei ~i evidenta statistica a hotru-ar:ilor 
consiliului local ~i a dispoziµilor primarului unitaplor administrativ-teritoriale. 

Dintre acestea, motivat de intentia de a evita efectele pandemiei de COVID-19, verificarea 
site-urilor unitap.lor administrativ teritoriale din judet a fost realizata de la distanta, respectiv de la 
sediul Institutiei Prefectului, iar verificarea activitatii de arhiva a 3 creatori de documente iniµal 
planificata a fost amanata pentru anul urmator. 

Actiunea de indrumare ~i control administrativ a avut Loe la sediul a 8 unitap 
administrativ~teritoriale din judet, constatandu-se unnatoarele principale deficiente: 

- neactualizarea, potrivit Codului administrativ, a Regulamentului de organizare ~i 
functionaTe a consiliului local ~i a Statutului u.a.t.; 

- deficiente privind dosarele de ~edinta constituite; 
- neprezentarea de catre ale~ii locali a rapoartelor anuaJe de activitate ~1 a unor dovezi 

privitoare la organizarea de intalniri cu cetatenii ~i acordarea de audienfe; 
- nerespectarea tennenului prevazut de art. 7 din Legea nr. 52/2003; 
- neprezentarea contului de incheiere a exercitiului bugetar spre aprobarea consiliului local ; 
- nedesemnarea unui functionar public anurne imputernicit, conform art. 155 alin. (6) din 

OUG nr. 57 /2019; 
- nerealizarea evidentei petitiilor, conform prevederilor OG nr. 27/2002; 
- deficienfe privitor la activitatea comisiei locale de fond funciar; ~.a. 
In urma verificarii functionalitatii paginii de internet, organizarea activitatilor specifice ~i 

actualizarea informatiilor pub lice au rezultat principalele neconfonnitati, regasite in mod repetitiv, la 
majoritatea din cele 7 site-uri ale unitafilor administrativ-teritoriale: 

- nepublicarea datei ultimei actualizari a paginii de internet, potrivit art. 6"1 din HG nr. 
1085/2003; 

- in continutul informatiilor postate pe site-urile web verificate nu s-au regasit toate 
informatiile minime obligatorii stabilite de lege, ca de exemplu cele referitoare la nume functionar 
responsabil cu Legea nr. 544/2001, modele de formulare - cerere, model reclamape, situatia lunara 
a platilor la zi (executie bugetara), Planul anual de achizitii 2021, Contractele ~i centralizatorul 
contractelor de achizitii +5000 euro; 
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- neactualizarea rapoartelor anuale privind transparenfa decizionalii in administratia publica. 
Pentru fiecare din deficienfele constatate au fost dispuse masuri de remediere ~i 

imbunataµre a activitaµlor verificate. 
U:rmare verifidrii modului in care se respecti prevederile 0.G. nr. 27/2002 privind 

reglementarea activitatii de solufionare a petitiilor, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
prevederile H.G. nr. 1723/2004 pentru aprobarea programului de masuri in activitatea de relatii cu 
publicul, cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i verificarea unor aspecte ce fin de relatia cu 
institufia prefectului a serviciului public deconcentrat : 

- nedesemnarea in mod expres a persoanei responsabile cu asigurarea accesului oriclkei 
persoane la informatiile de interes public potrivit art. 3 ~i 4 din Legea nr. 544/2001; 

- absenta unor instrurnente de management al calitafii, respectiv a certificarii calitafii 
serviciilor - ISO 9001, pentru serviciile catre cetateni, in confonnitate cu prevederile art. HI a din 
anexa nr. 1 la H.G. nr. 1723/2004; 

- necesitatea specializarii periodice a personalului destinat lucrului cu publicul. 
- nerespectarea, tn toate cazurile, a termenului prevazut de art. 8 din OG nr. 27/2002 privind 

reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile ~i completarile ulterioare, pentru 
formularea ~i inaintarea raspunsului la petitiile inregistrate in institutie, 

- nerealizarea analizei activitatii proprii de solutionare a petitiilor, pe baza raportului intocmit 
de persoana cu atributii in materie, m conformitate cu prevederile art. 14 din O.G. nr. 27/2002. 

in urma controlului tematic cu privire la intocmirea ~i finerea la zi a Registrului Agricol 
realizat de catre cornisia mixta din care au facut parte ~i reprezentanti ai O.C.P.I. Boto~ani, D.A.J. 
Boto~ani ~i D.J.S. Boto~ani la 9 unitati administrativ-teritoriale din judet au fost identificate 
unnatoarele principale deficiente: 

- necompletarea la zi a tuturor poziµilor din Registrele agricole conform Normelor tehnice de 
completare a registrului agricol pentru peii.oada 2020-2024; 

- nerealizarea analizei stadiului de tnscriere a datelor in registrul agricol in conditiile OG nr. 
28/2008; 

- neverificarea prin sondaj a concordantei dintre cele doua forme de registru agricol, precum 
~i a concordantei dintre datele din registrul agiicol ~i datele din registrul de rol nominal unic; 

- neaducerea la cuno~tinta cetatenilor, pe site-ul oficial al institufiei, a obligafiilor pe 
care ace~tia le au cu privire la registrul agricol; 

- absenfa semnaturilor la rubrica declarant sau a menfiunii ,,report din oficiu"; 
- nerespectarea procedurii de modificare a datelor inscrise in registrul agricol; 
- stadiul redus de incarcare a datelor din registrul agricol electronic al u.a.t. in Registrul 

Agricol National; 
- efectuarea paqiala a raportarii datelor centralizate pe comuna catre autoritati ~i fara 

realizarea de sondaje necesare pentru detenninarea productiei vegetale, animale, etc. 
Toate acµunile realizate tn anul 2021 s-au desfa~urat pe baza planului de control de fond, 

planului de control tematic sau planului de control inopinat, dupa caz, aprobate de catre conducatorul 
institufiei, in prealabil. Rezultatele ~i concluziile verificarilor realizate au fost finalizate cu rapoarte 
sau informari catre Prefect ~i demersuri ulterioare de sesizare a institutiilor ~i autoriraµlor publice 
competente legal a solutiona anurnite aspecte relevate in timpul efectuarii actiunilor de control. 

De asemenea, in cursul anului 2021, au fost ef ectuate controale decl~ate ca urmare a unor 
petitii ale unor persoane fizice, juridice ori ca unnare a sesizarilor din partea rmor institutii publice 
locale sau centrale. 

Functionarul public din cadrul Corpului de control al Prefectului a facut parte din cadrul 
comisiilor de verificare/control constituite prin Ordinal Prefectului alaturi de functionari publici din 
cadrul serviciului juridic ori din cadrul alter servicii publice deconcentrate. In perioada raportata, 
s-au des~urat urmatoarele acfiuni de verificare a unor aspecte semnalate prin petitii/sesizari: 
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Nr. Ohiectul verificiirii Principalele constatari Miisuri avllte in 
crt. vedereldispuse 

1. Verificarea Nu s-au confirmat aspectele Intensificarea demersurilor 
aspectelor semnalate semnalate prin petitie. Comisiei locale de fond 
prin petipa Pentru sprijinirea petentului a fost funciar Hili~eu-Horia pentru 
inregistrata cu nr. identificata ca ~i solutie, de comun verificarea ~i intocmirea 
240RP/28.04.2021 acord, interveniia autoritatii pub lice documentaµei necesara 

locale prin pietruire suplimentara a punerii in aplicare a unei 
ca.ii de acces laterala la locuinta. sentinte judecatore~ti ~i, 

daca. este cazul, modificarea 
Titlului de proprietate a 
petentei, precum ~i 
restituirea acestuia catre 
proprietari. 

2. Verificarea Deficienfe in activitatea de Au fost stabilite in sarcina 
aspectelor semnalate administrare a pa~unii comunale, in autoritatilor publice locale 
in petipile 252RP, ce prive~te aplicarea normelor masuri de remediere a 
253RP, 254RP, privind taierea vegetatiei forestiere deficientelor constatate. A 
255RP, 256RP, de pe terenurile situate in afara fost sesizata Agenfia 
257RP din 07.05.2021 fondului forestier national, deficiente N ationala de Integritate cu 

cu pri vire la pri vire la o posibila 
activitatea compartimentului taxe ~i incalcare a regimului 

impozite, cu privire la aplicarea conflictelor de interese 
prevederilor O.G. nr. 27/2002 aplicabil consilierilor locali, 
privind regimul petiµilor, Inspectoratul de stat i'n 
nerespectarea de catre persoana Construcµi Boto~ani ~i 
reclamata a prevederilor Legii nr. Oficiul Judetean pentru 
50/1991 privind autorizarea Zootehnie Boto~ani 
executarii lucrarilor de constructii 

3. Verificarea - depozitare nelegala de de~euri din GNM-CJ Boto~ani: 
aspectelor semnalate constructii ~i demolari, precum ~i - Pentru abandonarile de 
in petitia anexata alte tipuri de de~euri ~i resturi de~euri identificate in zona 
adresei GNM-CJ vegetale. pa~unii detinute de unitatea 
Boto~ani nr. verificata ~i in incinta 
1543/CJBT /2021 obiectivului, in 

conformitate cu prevederile 
art. 19, alin.3 din Legea nr. 
211/2011 privind regimul 
de~eurilor a fost aplicata 
sancpunea prevazuta la 
art.61, alin.1, lit. a ~i 
sanqiunea complementara 
prevazuta la art. 61 1 

respectiv, ,,ridicarea 
de~eurilor depozitate in alte 
zone decat cele autorizate, 
curatarea terenului, ~i 
eliminarea acestora conform 
legislatiei in vig_oare". 
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4. Verificarea - neinstituirea zonei de protectie - au fost dispuse masuri 
aspectelor semnalate sanitara in jurul unor chesoane cu rol privind instituirea zonei de 
in petipa de captare a apei pentru potabilizare, protecµe sanitara in jurul 
or. 395RP/12.07.2021 la amplasamentul verificat . chesoanelor din beton armat 

prin imprejmuire cu gard ~i 
acoperirea cu capace de 
protectie a acestora; 
- au fost trasate recomandari 
detinatorului gospodariei ca 
exploatarea acestuia sa se 
faca astfel meat sa nu 
produci1 poluarea mediului 
~i rise pentru sanatatea 
vecinilor, cu obligatia 
respectarii conditiilor de 
biosecuritate ( conform Ord. 
MS nr. 119/2014, art. 15, 
alin. I). 

5. A stabili daci - nerespectarea prevederilor din - a fost aplicata sanctiunea 
activitatea unui domeniul sanatatii fi securitifii ,.A vertisment scris" 
camin de batrani din muncii: art. 7, alin. 4 din Legea nr. 
Municipiul Boto~ani 319/2006, art. 16, alin.1 lit. a din 
se desfii~oara cu Legea nr. 319/2006, ~i prevederilor 
respectarea legii pct. 3.3.16. din Anexa nr. 1 la HG nr. 

1146/2006 ~i pct. 3 din Anexa nr. 2 
din HG nr. 1091/2006 -a fost aplicata amenda 
- absenta autorizatiei de funcfionare contraventionala 
din punctul de vedere al securit!tii ~i 
sanatatii in munca, contrar 
prevederilor art. 13, lit c din Legea 
nr. 319/2006; -fapta a fost sancfionata 
- nerespectarea prevederilor art. contraventional cu amendii 
30"2 din Legea 307/2006 privind 
apararea nnpotriva incendiilor - s-a aplicat arnenda 

republicata ~i actualizata contraventionala 

- absenta autorizatiei sanitare de 
functionare (pentru codul CAEN 
5590) pentru obiectivele ce 

- pentru deficienfele 
desffu;;oara activitati cu rise pentru constatate au fost stabilite 
starea de sanatate a populatiei termene de intrare in 

legalitate 

~i in anul 2021, sub coordonarea funqionarului din cadrul Corpului de control, prin 
Ordinul Prefectului nr. 263/13.08.2021 s-a dispus ~i realizat, de catre comisii mixte alcatuite din 
reprezentanti ai Inspectoratului ~colar judetean, Directiei Judqene de Sanatate Publica ~i 
lnspectoratului pentru Situatii de Urgenta judetean, verificarea stadiului de pregatire a unitatilor 
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~colare pe raza judetului Boto~ani, in unna careia au fost identificate probleme ~i deficiente la 
unele unitati ~colare dinjudet legat de: 

existenta ori stadiul eliberarii Autorizatiei sanitare de functionare; 
asigurarea apei potabile; 
confonnitatea grupurilor sanitare; 
stadiul actiunii de igienizare; 
confonnitate Sali de clasa/Confonnitate sala sport/teren de sport/Conformitate spafiului de 

depozitare lapte+ com; 
stadiul /existenta autorizarii PSI, a autorizarii ISU; 
existenta ~i functionalitatea mijloacelor PSI; 
dotarea cu mobilier corespunzator; 
colectare selectiva a de~eurilor; 
realizare dezinsectie, dezinfectie ~i deratiz.are; 
existenta materialelor specifice ma~ti, dezinfectant; 
existenta parteneriatului cu un cabinet medical arondat unitatii de invatamant/cabinet 

propriu; 
pregatirea cu combustibil pentru iarna. 

C. Controlul legalitatii, al aplicarii actelor normative si contencios administrativ 

Activitatea Compartimentului V erificarea Legalitatii, a Aplicarii Actelor Normative ~i 
Contencios Administrativ, Relatia cu Autoritaple Locale ~i Organizarea Proceselor Electorale a 
fost reorganizata in cursul anului 2021 prin Ordinul Prefectului nr.204 din 24.06.2021 ~i prin 
Ordinul Prefectului nr. 233 din 27.07.2021, prin distribuirea tuturor UAT-lor de pe raza judetuJui 
Boto~ani in vederea exercitarii controlului de legalitate angajatilor din compartiment, stabilindu-se 
totodata $i reprezentarea Prefectului/a Institufiei Prefectului-Judetul Boto~ani $i a comisiilor 
constituite la nivelul institutiei, in dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata. 

Pana la data de 29 decembrie 2021, inclusiv s-au acordat un numar de 556 Vize de 
legaJitate. In Registrul de evidenta a avizelor pentru legalitate pe contracte s-a inregistrat un numar 
de 76 Vize de legalitate in cursul anului 2021. in aceea~i perioada raportata s-a acordat un numar 
de 82 vize Certificat tn privinta realitatii, regularitatii §i legalitatii in cursul anului 2021 inregistrate 
in registrul special. 

De asemenea, cu privire la aplicarea actelor normative, in Registrul privind evidenta 
~edintelor de lucru cu personalul din Serviciul Juridic a fost inregistrat un numar de 6 procese
verbale ale $edintelor de lucru in care s-au dezbatut diverse aspecte legate de aplicarea legislatiei 
sau jurisprudenfa. 

S-au efectuat un numar de 6 controale ierarhice pe parcursul anului 2021, pe fiecare 
compartiment al serviciului, inregistrate in Registrul pentru evidenta controlului intern ierarhic. 

I. Activitatea de verificare a legalitatii actelor administrative si a modului de aplicare a 
actelor normative in actiuni planificate, tematica abordata, principalele deficiente constatate, 
misuri propuse 

Controlul privind legalitatea actelor administrative emise/adoptate de autoritatile publice 
locale s-a realizat prin intermediul Compartimentului V erificarea Legalitatii, a Aplicarii Actelor 
Normative ~i Contencios Administrativ, Relatia cu Autoritatile Locale ~i Organizarea Proceselor 
Electorate. 

In perioada ianuarie-decembrie 2021, au fost transmise Institufiei Prefectului - Judetu1 
Boto~ani, in vederea verificarii legalitatii, un numar de aproximativ de 26.869 acte 
emise/adoptate de autoritatile administratiei publice locale. Au fost verificate un numar de 26.405 
acte administrative, 1205 acte administrative fiind in curs de verificare. 
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Tipul a) b) c) d) e) t) 
actului Nr. acte Nr. acte Nr. actein Nr. acte Nr. acte retransmise Nr. deacte 

transmise verificate curs de considerate emitentului !ji care administrative 
de b=d verificare atacate la 

autoritlitile instanta de 
administrat iudecati 
ieipubHce 

E j locale, "' ,9 
0 -ins titu tiei 0 

8 .~ > 
prefectului ~ q; B [ 

E 
',:j "'O 

l1 a £ ~ £ "' ~ ::, 

1 e ~ .s !E 2 •a ... $II) .... !i II) "'O .... 
l:l 5 ~ i:§ .£ -a s ~ II) - ,!:i II) <IS <IS bJj E: .... £ 2 ~ - -QO . o : II) 

<"'i ~ u ... 0 .,, ·o ~ <t:: .s .... _ N= .... "'O ,< Cl. Q. 

Hotarari 277 353 - 352 1 1 
Consiliu 
judetean 

Hotar§ri 6730 6420 471 6357 63 49 - 5 6 3 
consilii 
locale 

Dispozitii 337 337 - 337 -
Pre~edinte 
Consiliu 
iudetean 
Dispozipi 19525 19295 734 19284 11 11 - - - -
primari 

TOTAL 26869 26405 1205 26330 75 60 - 5 6 4 
Observatii: 

La verificarea legalitatii actelor administrative ale autoritaµlor administratiei publice locale 
s-au avut in vedere ~i urmatoarele obiective: 

• respectarea prevederilor legale privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative; 

• existenta intregii documentatii care a stat la baza emiterii sau adoptfuii unor acte normative; 
• indicarea corecta a temeiului legal care sta la baza adoptlirii/emiterii actelor normative. 

Au fost revocate acte administrative considerate ilegale ~i la initiativa emitentului, ulterior 
discut;iilor cu consilierii juridici din Institutia Prefectului-Judeful Boto~ani. 

2. Activitatea de verificare a modului de aplicarc a actelor normative in actiuni planificate, 
tematica abordata, principa)ele deficiente constatate, misuri propose: 

In cadrul actiunilor planificate, in cursul anului 2021 s-a des~urat la nive]ul Serviciului 
Juridic, activitatea de verificare la sediul autorit:atilor publice locale din judetul Boto~ani, potrivit 
prevederilor art. 252 alin.1 lit. c ~i art.253 lit. a din Ordonanta de Urgent!l a Guvemului m.57/2019 
privind Codul administrativ. 

Aceasta activitate a fost planificata prin Ordinul Prefectului m.30 din 28.01.2021 cu privire 
la aprobarea Planului unic de controale de fond ~i controale tematice pentru anul 2021, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, unde la secfiunea privind 'i'ndrumare ~i control administrativ 
al unitatilor administrativ teritoriale, au fost planificate: ora~ele Boto~ani ~i Darabani, comunele 
Ibane~ti, Blande~ti, ~endriceni, Todora, Ungureni ~i Brae~ti. 

Pomind de la aceste planificari anuale s-a emis Ordinul Prefectului nr.254 din 09.08.2021 
modificat prin Ordinul Prefectului nr. 268 din 23.08.2021 prin care s-a aprobat atat grafi.cul 
privind activitatea de indrumare ~i control administrativ la sediul autoritati_lor publice locale din 
judeµil Boto~ani, precwn ~i tematica pri vind activitatea de indrumare ~i control administrativ care 
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se efectueaza la sediul autoritatilor publice locale din judetul Boto~ani, respectiv 8 controale la 
sediul emitentului, cu nominalizarea persoanelor care vor duce la indeplinire prevederile ordinului. 

Tematica de verificare a cuprins: Activitatea consiliului local (Consiliul local: organizare ~i 
functionare, dosar de ~edinta, acte administrative adoptate, comisiile de specialitate, obligatiile 
a]e~ilor locali, exercitarea atribuµilor de catre consiliul local), Activitatea primarului, Activitatea 
secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale, Activitatea comisiei locale de fond funciar. 

Masurile dispuse pentru remedierea deficientelor constatate ~i imbunatap.rea activitatilor 
autoritatilor publice locale-deliberative ~i executive- precum ~i a secretarului unitatii administrativ 
teritoriale au fost: 
1. Actualizarea, potrivit Codului administrativ, a Regulamentului de organizare ~i funcµonare a 
consiliului local ~i a Statutului unitatii administrativ teritoriale; 
2. Remedierea deficientelor privind dosarele de ~edinta constituite; 
3.Prezentarea de catre ale~ii locali a rapoartelor anuale de activitate ~i a unor dovezi privitoare la 
organizarea de intfilniri cu cetatenii ~i acordarea de audiente; 
4. Respectarea te1menului prevazut de art. 7 din Legea nr. 52/2003; 
5. Prezentarea contului de incheiere a exercitiului bugetar spre aprobarea consiliului local; 
6. Desemnarea unui functionar public anume imputernicit, conform art. 155 alin. (6) din OUG nr. 
57/2019; 
7. Realizarea evidentei petitiilor, conform prevederilor OG nr. 27/2002; 
8. Masuri cu privire deficientele constatate la activitatea comisiei locale de fond funciar, punerea 
in executare a sentintelor judecatore~ti definitive care instituie obligatii in sarcina Comisiei locale 
de fond funciar corespunzatoare fiecarei unitati administrativ teritoriale ~i luarea tuturor masurilor 
necesare pentru intocmirea documentaJiilor ~i transmiterea catre Comisia judeteana de fond 
funciar in vederea solutionarii cererilor depuse la Legea nr. 231/2018. 

S-au expus rnai-sus, selectiv, masurile stabilite in remedierea deficientelor constatate din 
parte din u.a.t.- urile verificate in anul 2021, ele aplicandu-se in funcfie de deficientele constatate 
pentru fiecare unitate supusa activitatii de indrumare, in mod paqial ~i repetitiv. 

Totodata, in anexa la raportul privind activitatea de indrumare ~i control administrativ 
efectuata la nivelul primarii]or s-a stabilit alaturi de masurile privind remedierea deficientelor ~i un 
termen pana la care primarul ~i secretarul general al unitatii administrativ teritoriale vor prezenta 
lnstitutiei Prefectului-Judetul Boto~ani un raport detaliat cu masurile intreprinse 111 vederea 
remedierii deficientelor constatate potrivit verificarilor efectuate, urmand ca fiecare consilier 
juridic implicat in aceasta activitate sa monitorizeze ducerea la indeplinire a masurilor dispuse de 
comisie. 

Ministerul Afacerilor Inteme ~i Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii ~i Administratiei 
au comunicat in teritoriu recomandari cu privire la punerea in aplicare a Procedurii de organizare ~i 
publicare a monitoarelor oficiale ale unitatilor administrativ teritoriale, precum ~i comunicarea 
catre prefect a actelor normative emise/adoptate de autoritatile administratiei publice locale in 
vederea exercitarii controlului de legalitate pe perioada starii de urgenta/alerta. 

3. Controale dispuse in urma sesiza.-ilor si audientelor inregistrate la Institutia Prefectului 
care au necesitat verificarea aspectelor sesizate la fata locului 

in cursul anului 2021 au fost efectuate doua controale cu salariati ai Serviciului Juridic: 
1. Verificarea aspectelor semnalate prin peti-µa nr. 240RP/28.04.2021 . comuna Hili~eu Horia; 
2. Verificarea aspectelor semnalate in petitiile cu nr. 252RP, 253RP, 254RP, 255RP, 256RP, 
257RP din 07.05.2021 - comunaAvrameni. 

Prin rapoartele intocmite urmare a verificarilor ~i supuse aprobarii prefectului au fost 
dispuse masuri de intrare in legalitate ref eritor la cele constatate. 
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4. Instruirea secretarilor unitatilor administrativ - teritoriale cu privire la aplicarea actelor 
normative noi aparute 

in cursul anului 2021, din cauza contextului epidemiologic, au fost intocmite ~i transmise in 
teritoriu circulare in atentia secretarilor generali ai unitaµlor administrativ teritoriale, precum ~i 
atentionari pentru respectarea Jegislatiei. 

Ca unnare a adreselor primite de la A.N.R.P., M.A.I., Avocatul Poporului ~i pentru buna 
desr~urare a activitatii Comisiei Judetene de Fond Funciar Boto~ani s-au fntocmit ~i transmis 
tuturor celor 78 comisii locale de fond funciar diverse circulare ~i atenponari. 

La data de 20 mai 2021 a fost asigurat sprijinu1 logistic ~is-a des~urat ~edinta de luC111 a 
Filialei judetene Boto~ani a Corpului Profesional al secretarilor generali ai comunelor din Romania 
la care au participat reprezentanpi Tnstitupei prefectului-judetului Boto~ani, prilej cu cares-au avut 
in discufie ~i aspecte privind cre~terea calitaµi actului administrativ, cu referinta la strangerea 
raportului dintre prefect ~i secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale. 

La ~edintele organizate in al doilea semestru al anului 2021 de secretarul general al 
Institutiei Prefectului la care au participat toti secretarii generali ai unitafilor administrativ
teritoriale din judet, (cu exceptia comunei Curte~ti - u.a.t. aflat in carantina), des:ra~urate 'in 
diferitele locatii din judet la datele: 14.09.2021,16.09.2021, 21.09.2021, 23.09.2021, 01.10.2021, 
05.10.2021 ~i 07.10.2021 au fost prezentate materiale informative ~i aspecte legislative pe 
unnatoarele teme: termenul de comunicare al actelor administrative; reglementari privind 
procedura de elaborare a proiectelor de acte administrative cu caracter normativ; reprezentarea in 
justiµe a u.a.t.; comunicarea sesizarilor privind deschiderea procedurilor succesorale; importanta 
aprobarii statutului u.a.t.; aspecte privind activitatea de verificare a legalitatii actelor administrative 
emise/adoptate de catre autoritiip.le administratiei publice locale; modalitatea de comunicare a 
actelor administrative catre prefect; principalele deficiente identificate in activitatea de verificare a 
legalitatii actelor administrative comunicate prefectului in vederea exercitiirii atributiilor instituite 
de O.U.G. nr. 57/2019, cu modificarile ~i completiirile ulterioare; inventarierea bunurilor fn 
domeniu1 public ori privat al u.a.t.; obligatia anexarii fi~ei postului la dispozifiile de numire in 
functie publica ori de modificare a raportului de serviciu al unui funcJionar public. 

Totodata au fost purtate discutii libere cu referire la situatii concrete intalnite in practica de 
participantii la ~edinte. 

In perioada de referinta, au fost inregistrate solicitari de indrumare, transmise in scris, de 
autoritatile administrafiei publice locale, dupa cum urmeaza: 
- cu privire la situatia imposibilitatii aplicarii Legii,, nr. 175/2020 deoarece nu au fost publicate 
nonnele de aplicare ale acestor prevederi legate. In acest caz a fost transmisa Ministerului 
Dezvoltiirii Lucriirilor Publice ~i Administraµei solicitarea unui punct de vedere; 
- privitor la aplicarea prevedeii.lor legale privind sesizarea pentru deschiderea procedurii 
succesorale reglementata de Codul Adrninistrativ. in acest caz a fost inaintata Ministerului 
Agriculturii ~i Dezvoltmi Rurale solicitarea unui punct de vedere; 
- cu privire la demersurile obligatorii de realizat anterior 'inregistrarii unui contract de arendare in 
Registrul special la u.a.t. in acest caz a fost transmisii Ministerului Dezvoltruii Lucrarilor Publice 
~i Administraµei solicitarea unui punct de vedere; 
- cu privire la aplicarea art. 517 din OUG nr. 57/2019. in acest caz a fost transmisa Ministerului 
Dezvoltarii Lucriiri.lor Pub lice ~i Adrninistratiei solicitarea unui punct de vedere. 

37 



5. Reprezentarea Institntiei Prefectului la instantele judecitoresti (numiir de actiuni in 
instanta) 

Situatia m perioada ianuarie-decembrie 2021 se prezinta astfel: 

ANlJL 2021 

Nr. dosare Obiect dosar Nr. 
Instanta repartizate intampinari/puncte de 

vedere/comuniciri la 
instanfi 

Tribunalul 55 Anulare act administrativ/ 103 
Boto~ani fond funciar/drepturi salariale/Legea 

nr.290/2003/obligatia de a 
face/contestafie in 

anulare/revizuire//contencios 
administrativ/anulare autorizatii de 

construcp.e/actiune in 
constatare/despagubiri/mdreptare 

eroare 
J udeciitoria 262 Fond funciar/act:iuni in 425 

Boto~ani constatare/contestatie la 
executare/obligatia de a face 

Judeciitoria 115 Fond funciar/Legea 139 
Dorohoi nr.290/2003/uzucapiune 

J udeciitoria 96 Fond funciar/partaj/validare mandat 118 
Darabani 

Judeditoria 116 Fond funciar 171 
Saveni 
Alte 11 Anulare act administrativ/Legea 14 

instante/ organe nr .290/2003/ drepturi bane~ti 
de jurisdicµe 

TOTAL 655 970 

De mentionat, ca se instrumenteaza fo continuare ~i dosarele din anii precedenti, atat in 
fond cat ~i in caile de atac sau in faza executarii silite, 618 din acestea fiind dosare noi inregistrate 
in. anul 2021. In cursul anului 2021 s-au formulat un numar de aproximativ 970 intampinari/puncte 
de vedere/comunicari la instanfa. 

A fost completata la zi evidenta computerizata a tuturor cauzelor aflate pe rnlul instantelor 
judecatore~ti, cauze m care prefectul, Institutia Prefectului ~i comisiile de aplicare a unor legi 
speciale au calitatea procesuala de reclamanµ( e) sau para.ti( e ). 

Consilierii juridici au completat, fiecare in parte, registrele pentru evidenta litigiilor la 
instantele judecatore~ti. Registrele sunt tinute pe fiecare instanta, respectiv Judecatoria Boto$ani, 
Judecatoria Dorohoi, Judecatoria Darabani, Judecatoria Saveni, Tribunalul Boto~ani $i alte instante. 
S-au asigurat registre de evidenta a cauzelor aflate pe rolul instantelor in care vor fi evidentiate ~i 
termenele de judecata, atat in prima instanta, cat $i in caile de atac conform Ordinu1ui MAI 
nr.107/2017. 

Referitor la litigiile mentionate anterior, consilierii juridici care asigura 
reprezentarea/instrumenteaza cauzele in fata instantelor de judecata au pregatit apararile, elaborand 
~i fonnuland exceptii, acµuni, fotampinari ~i cai de atac. Au fost inaintate, la solicitarea instantelor 
de judecata, cu celeritate, documentatii, puncte de vedere $i concluzii scrise. 
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in dosarele cu un grad sporit de dificultate, s-a avut in vedere participarea la ~edinfele de 
judecata, prin intocmirea delegafiei nomina1e pentru instant-a ~i dosarul respectiv. 

Caile de atac au fost promovate cu respectarea termenelor legate prevazute de Codul de 
procedur~ civil~. Tot in caile de atac s-au exercitat orice mijloace legate de aparare a drepturilor ~i 
intereselor institutiei. 

6. Activitatea de emitere a ordinelor cu caracter individual si/sau normativ 
a. modalitate de lucru pentru intocmirea proiectelor de ordin; numar ordine, din care: 
- cu caracter individual 

- cu caracter normativ 
La nivelul instituµei, activitatea de emitere a ordinelor prefectului s-a realizat, in perioada 

raportata, potrivit Procedurii privind · emiterea ordinelor prefectului inregistrate cu 
nr.10199/04.08.2021. 

in anul 2021, Prefectul judetu1ui Boto~ani a emis 392 ordine, din care 4 ordine au caracter 
normativ. 

b. numar ordine cu caracter tehnic si/sau de specialitate 
Ordinele prin care s-au stabilit masuri cu caracter tehnic sau de specialitate au fost emise 

dupa oonsultarea conducatorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor ~i ale celorlalte 
organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvemului, organizate la nivelul 
unitafilor administrativ-teritoriale. in acest sens, a fost emis un numar de 4 ordine de prefect cu 
caracter tehnic sau de specialitate. 

c. numir ordinc cmisc de prefect in calitate de presedinte al comitetului pentru situatii de 
orgenta 

In anul 2021, au fost emise de catre Prefect in calitate de Pre~edinte al Comitetului 
judefean pentru Situatii de Urgenta, un numar de 29 ordine, astfel cum au fost evidentiate la 
capitolul IV, 1itera G, punctul 3 din prezentul Raport. 

d. numar ordine prin care s-au constituit comisii mix:te de verificare 
In ceea ce prive~te oonstituirea de comisii mixte de verificare m cadrul carora au participat 

reprezentanti ai serviciilor publice deconcentrate, potrivit competentelor, cu 
participarea/coordonarea minim a unui reprezentant al lnstitutiei Prefectului-Judeµtl Boto~ani, au 
fast emise 5 ordine ale prefectului. in perioada evaluata, s-a dispus prin ordin al prefectului 
acµunea de verificare privind stadiul de pregatire a ~colilor din cele 78 u.a.t.-uri din judet pcntru 
inceperea anului ~colar 2021-2022. 

7. Activitatea destlsurati de Comisia de disciplina {numar plangeri adresate Comisiei de 
disciplini) 

6.1. Comisia de disciplina de la nivelu1 Institutiei Prefectului-Judetul Boto~ani a fost 
constituita, urmare a prevederilor Legii nr. 153/2021, prin Ordinu1 Prefectului nr. 219 din 
09.07.2021. 

In perioada raportata, Comisia de disciplina nu a fost sesizata legat de fapte posibile abateri 
disciplinare ale salariatilor din institutie. 

6.2. A fost constituita prin Ordinul Prefectului nr.216/09.07.2021 Comisia de disciplina 
pentru cercetarea sesizarilor cu privire la faptele secretarilor unitatilor administrativ teritoriale din 
judetul Boto$ani prin emiterea. in cursul anului 2021, nu a fost inregistrata nicio sesizare privitoare 
la faptele secretarilor unitaµlor administrativ-teritoriale. 
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8. Activitatea deslasurata de Comisia Judeteana de atribuire denumiri (numar intalniri de 
lucru, numir avize) 

Au fost desfii~urate activitati de secretariat in cadrul Comisiei de atribuire sau schimbare 
de denumiri a judetului Boto~ani. 

Au fost desfii~urate activitaii de secretariat in cadrul Comisiei de Atribuire sau Schimbare 
de Denumiri a judetului Boto~ani. 

Pe parcursul anului 2021, au avut loc 6 ~edinte, fiind eliberate 7 avize. 

9. Activitatea de contencios - administrativ (numar actiuni in instanta de contencios 
administrativ) 

Numarul de acte considerate ilegale in urma exercitarii controlului de legalitate in perioada 
ianuarie - decembrie 2021 este de 75 de acte administrative (1 HCJ, 63HCL, 11 dispozitii) din 
care 60 modificate/revocate de emitent. 

Cu privire la acµunile in anulare promovate de catre Prefectul judetului Boto~ani in cursul 
anului 2021 impotriva actelor autoritatilor administrafiei publice locale deliberative sau executive 
de pe raza judetului Boto~ani, situatia se prezinta astfel: 

Nr Numiirul §i data actului Acte administrative Solutia instantei 
Crt administrativ atacate la instanta 

contestat/m otivele contestirii Cu Atacate Fond Recurs 
parcurgerea direct in 
procedurii instanta 
prealabile 

I. Hotararea Consiliului Judetean Nu Da Prin Sentinj:a Civila Prin Decizia Civila 

Boto~ani cu nr. 64 din 200/2021 actiunea a 620/2021 s-a admis 

23.03.2021 pentru incalcarea fost respinsa recursul Prefectului jud. 

art. 4, lit. c) dinLegea 15/2021. Boto~ani ~i s-a respins 
actiunea ca ramasa fani 
obiect (pe parcursul 
judecarii cererii de recurs 
HCJ 64/23.03.2021 a fost 
revocata de emitent) 

2. Hotarfu"ea Consiliului local al Da Nu Dosarnr. Cerere de recurs 

municipiului Boto~ani nr. 120 2097/40/2021 fonnulata de Prefect. 

din 14.04.2021 - adoptata. cu Sentinta Civila nr. In curs de judecata. 

nerespectarea (inciilcarea) 444/2021 - cerere 
prevederilor art. 64 A 1 alin. (1 )- admisa 1n parte 
(6) din OUG nr. 109/2011 
privind guvernanta corporativii a 
intreprinderilor publice 

3. Hotararea Consiliului local al Nu Da Dosarnr. -
numicipiului Boto~ani nr. 243 2102/40/2021 

din 16.07.2021 - adopt.atll cu Incheiere de 
nerespectarea (incalcarea) dezinvestire. 
prevederilorart. 64/\1 alin. (1)- Conexare cu Dosar 

(6) din OUG nr. 109/2011 nr. 2097/40/2021 
privind guvemanta corporativa a 
intreprinderilor oublice 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Hotiirarea Consiliului local al Nu 
municipiului Boto~ani nr. 336 
din 24.09.2021 - adoptati\ cu 
nerespectarea (focalcarea) 
prevederilor art. 64" 1 alin. (I)-
( 6) din OUG m. 109/2011 
privind guvernantA corporativii a 
intreprinderilor publice 

Hotararea Consiliului local al Nu 
municipiului Boto~ani nr. 378 
din 14.10.2021 - adoptata cu 
nerespectarea (incalcarea) 
prevederilor art. 64Al alin. (1)-
(6) din OUG nr. 109/2011 
privind guvernantil corporativa a 
intreprinderilor publice. 
HotArarea Consiliului local al Da 
comunei Vliisine~ti, Judetu} 
Boto~ani nr. 11 ~i 1tr. 12 din 
31.03.2021 - adoptata cu 
nerespectarea (incil.lcarea) 
prevederilor art. 129 din OUG 
nr.57 /2019 privind Codul 
Administrativ 
Hoti\rfu-ea Consiliului Local al Da 
comunei Leorda nr. 18/2021, 
adoptata cu nerespectarea 
prevederilor aliniatului 2 al 
articolului 1838 Cod Civil 

Hotarfu-ea Consiliului Local al Da 
comunei Avram.eni nr.35 ~i 
nr.36 adoptatii cu incalcarea 
dispoziµilor alin.2 al art.IS din 
Constitupa Romfuliei, Legea 
nr.52/3003 privind transparent,a 
decizionala, Legea nr. 51 /2006 
privind serviciile comunitare de 
utilitati publice, Legea nr. 
24/2000 privind tehnica 
Legislativa 
Hotararea Consiliului Local al Da 
comunei Avrameni nr. 12/2021 
pentru nerespectarea 
prevederilor Legii nr.15/2003 

Da 

Da 

Nu 

Nu 

Nu 

Nu 

Dosarm. 
2631/40/202 l 
in curs de judecata 

Dosar nr. -
2631/40/2021 
in curs de judecati\ 

Dosar 
nr.1701/40/2021, 
Actiune admisll-
Sentinta Civila 
nr.430/2021 

Dosar 
1629/40/2021 
Admis acfiunea prin 
Sentinta civila 
nr.53/21.12.202 t, 
necomunicata 
Dosar 
1630/40/202 l 
Ad.mis in parte 
actiunea prin 
Sentinta civila nr.4 
din21.12.202 l, 
neeomunicata 

Dosar 
2900/40/2021 
Termen 09.02.2021, 
in curs de judecata 

Cerere de recurs 
fonnulata de UAT 
Vlil.sine~ti-Boto~ani, 
in curs de judecare. 

Exista pe rolul Tribunalului Boto~ani un nwnar de 4 dosare care au ca obiect anularea a 4 
autorizatii de constructie, reclamant Prefectul judetului. 

D. Urmarirea aplicirii actelor normative cu caracter reparatoriu 

1. Aplicarea legilor fondului funciar 
-Numar sedinte fond funciar, Numar hotiirari ale Comisiei de fond funciar, Numir titluri de 
proprietate emise 

in perioada raportat~ salariatii din cadrul compartimentului, membri in cadrul Colectivului 
de lucru al Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor au 
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efectuat activitati de intocmire, verificaTe documentatii in vederea pregatirii unui numar de !! 
sedinte de lucru in care au fost analizate un numar de 723 ref erate si s-au emis 723 de hotirari. 

in perioada de referinta, in conformitate cu prevederile Legilor nr. 18/1991, l /2000, 
247/2005, 193/2007 ~i 231/2018, Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privata asupra terenurilor Boto~ani a emis un numar de 196 titluri de proprietate, precum ~i un 
numar de 83 duplicate ale acestora, in confonnitate cu prevederile art. 36 alin. 7 din HG 890/2015. 
In anul 2021 s-a emis Ordinul Prefectului nr. 328/13.10.2021 privind atribuirea in proprietate 
privata, de catre Prefectul Judetului Boto~ani a terenurilor proprietate de stat, situate in intravilanul 
municipiului Boto~ani, date in folosinta casnica sau 1n folosinta pe durata existentei constructiilor, 
proprietarilor de locuinte. 

2. Activitatea cu privire la modul de solutionare a petitiilor adresate de cetateni si cu privire 
la desfasurarea de audiente de catre compartimentul de specialitate: 

in perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2021, la nivelul Institutiei Prefectului au fost 
adresate ~i inregistrate un numar de 668 petitii, din care s-au repartizat Compartimentului 
Urmarirea Aplicarii Actelor cu Caracter Reparatoriu un mnnar de 227. prin care se sesizau aspecte 
cu privire la aplicarea legilor proprietatii, litigii, revendicari civile etc. 

in general acestea au avut ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate, litigii privind 
graniµrirea, puneTea in posesie, 1ndreptarea unor erori materiale ca urmare a intocmirii 
docurnentatiilor pentru emiterea titlurilor de proprietate. 

in confonnitate cu prevederile Legii nr. 233/2002, cu privire la solup.onarea petitiilor s-au 
desta§urat urmatoarele activitaµ: 

- solutionarea petitiilor repartizate de conducerea institutiei ~i ~efii ierarhici superiori; 
- deplasarea in teren pentru verificarea petitiilor care necesitau verificari Ia fata locului; 
- intocmirea de proiecte de raspuns ~i prezentarea acestora pentru semnatura la conducerea 

institutiei. 

3. Alte activitati specifice 

In perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2021 la nivelul colectivului tehnic au fost analizate 
~i verificate un numar de 1141 documentatii, din care 723 documentatii au fost prezentate ~i 
analizate in cadrul comisiei judetene, 340 documentatii, in urma verificarilor, au fost returnate spre 
completare ~i fundamentare comisiilor locale de fond funciar, iar un nr. de 78 documentatii sunt in 
curs de verificare ~i analizare. 

Cele 723 documentafii prezentate comisiei judetene au avut urmatoarea structura: 
- 126 referate intocmite cu propuneri de validare sau respingere dupa caz; 
- 586 cazuri privind indreptari erori ~i corectari titluri de proprietate; 
- 2 referate privind revocari titluri de proprietate 
- 9 contestaµi formulate Impotriva Hotarfuilor Comisiilor Locale de Fond Funciar. 

S-au desf"~urat activitati de verificare ale documentatiilor transmise de Comisiile locale, 
conform procedurii legilor privind fondul funciar ~i 1ntocmirea de referate catre Comisia judeteana, 
cu propuneri dupa caz precum ~i activitati de verificare la Comisiile locale de fond funciar de pe 
raza judetului Boto~ani cu privire la modul de solutionare a documentatiilor depuse conform 
prevederilor Legii nr. 247/2005, Legii nr. 231/2018. 

in urma verificarilor efectuate s-au constatat ~i cazuri de neindeplinire a procedurii de 
solutionare a documentatiilor depuse la comisia locala, precum si lipsa procedurii de comunicare a 
hotararilor Cornisiei judetene, conform prevederilor H.G. m. 890/2005. Deoarece faptele constatate 
nu indeplinesc conditiile prevazute de art. 1101 - 1103 din Legea nr. 18/1991, republicata, nu au 
fost aplicate sancfiuni membrilor Comisiilor verificate, ci s-au dispus masuri pentru remeclierea 
deficientelor constatate. 

A fost asigurat secretariatul tehnic pentru Conrisia Judeteana de aplicare a Legii nr.9/1998 
precum ~i corespondenta cu A.N.R.P pe acest segment de activitate. De asemenea, a fost asigurat 
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secretariatul tehnic pentru Comisia Judeteana de aplicare a Legii nr.290/2003 precum ~i 
corespondenta cu A.N .R.P pe acest segment de activitate, cu menµunea ca la nivelul Institupei 
Prefectului - Judeful Boto~ani comisia este comuna in aplicarea celor doua acte normative, 
respectiv Legea nr. 9/1998 ~i Legea nr. 290/2003. 

Sintetic, activitatea Comisiei Judefene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata 
asupra Terenurilor Botosam, m anul 2021, poate fi orezentata astfel: 

Suprafata validata Nr. Persoane 

Nr 
Crt 

1 

2 

a) 

Specificape 

~edinte ale 
comisiei judetene 

Total validari 
terenuri, din care 
Reconstituiri 
terenuri ag-ricole 

b) Reconstituiri 
terenuri forestiere 

723 

100 

49 

2 

c) Constituiri drept 9 
de proprietate 

d) Rec/Const teren 40 
aferente Iocuintei 

3 Anulari T .P. 2 
4 Modificari T.P. 586 

5 Contestatii 9 
6 Despagubiri -
7 Invalidari 26 

8 Modificari pozitii 165 
din anexe 

103,51 

103,51 

92,38 

1,48 

4,15 

5,50 

9 Punere executare 299 82,52 
SC din care 

a) Recons/const 
drept proorietate 

b) modificari T.P. 

43 82,52 

256 

IO Nr. doc. primite 
de la CLFF 

1031 -

11 Nr. doc. retumate 340 
laCLFF 

-0 
0 

·5i 
<: 

102,03 

102,03 

92,38 

4,15 

5,50 

81,04 

81,04 

E. Servicille publice deconcentrate 

1,48 135 

1,48 135 

66 

1,48 2 

9 

58 

Q) 
0 ..... 
N 

ii; 

135 -

135 -

66 

2 

9 

58 

1,48 66 66 - -

1,48 66 66 

1. a) Monitorizarea activitidi serviciilor publice deconcentrate 

Juridice 

Pentru ducerea la indeplinire de catre prefect a atributiei de conducere a serviciilor publice 
deconcentrate ale ministerelor precum ~i a structurilor de specialitate ale administrapei publice 
centrale, cu sau :fara personalitate juridica, organizate la nivel judetean, Institutia Prefectului
Judetul Boto~ani, prin Serviciul pent:tu Afaceri Europene ~i Conducerea Serviciilor Publice 
Deconcentrate a revizuit Procedura Operationala privind monitorizarea activitatii serviciilor 
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publice deconcentrate precum $i a structurilor de specialitate ale administratiei publice centrale, cu 
sau fara personalitate juridica, organizate in teritoriu- cod-PO-IPBT-SAECSPD-04 (inregistrata la 
nr. 8.755/10.06.2019), prin procedura - cod-PO-IPBT-SAECSPD-04 inregistrata la nr. 
7 .263/04.06.2021. 

Monitorizarea activitaµ.i serviciilor publice deconcentrate s-a realizat conform procedurii 
operati,onale, 1n 2 moduri de lucru. 

Astfel, prin Hotararea nr. 4/28 mai 2021 adoptata de catre membrii colegiului Prefectural a 
fost aprobat ,,Modelul-cadru de raportare trimestriala a activitatii serviciilor publice deconcentrate 
ale ministerelor, precum ~i ale structurilor de specialitate ale administratiei publice centrale, cu sau 
:rara personalitate juridica, organizate la nivelul JudetuJui Boto~ani", care are ca scop realizarea 
atributiei pe care o are prefectul, cu privire la conducerea serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor ~i ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale organizate in 
teritoriu ~i imbunatatirea activitatii de monitorizare. 

Conform hotararii, institutiile publice (serviciile publice deconcentrate precum ~i structurile 
de specialitate ale administratiei publice centrale, cu sau fara personalitate juridica, organizate in 
teritoriu) au obligatia sa transmita lnstitutiei Prefectului-Judetu} Boto~ani, trimestrial, pan.a in data 
de 25 ale lunii urmatoare incheierii trimestrului, rapoarte de activitate. 

Lista cu institup.ile care trebuie sa transmita rapoarte de activitate, trimestrial, aprobata prin 
hotararea sus-mentionata cuprinde 27 institutii publice. 

In acest sens, pentru trimestrul IV 2020 ~i trimestrele I, II ~i III ale anu1ui 2021 au fost 
primite ~i analizate (102) rapoarte de activitate de la institupile publice cuprinse in listele din 
Hotararea nr. 4/23 aprilie 2019 ~i Hotarfu-ea nr. 4/28 mai 2021 ale Colegiului Prefectural al 
Judetului Botrn;ani. 

Pentru trimestrul al IV -lea 2021 rapoartele de activitate primite au fost analizate dupa data de 
25 ianuarie 2022. 

Au fost intocmite 18 informari ca urmare a incheierii procesului de analiza ~i evaluare a 
rapoartelor de activitate transmise de catre serviciile publice deconcentrate ale ministerelor, precurn 
$i de structurile de specialitate ale administrapei publice centrale, cu sau f'ara personalitate juridica, 
pentru trimestrele IV 2020 ~i trim. I, II ~i III ale anului 2021. 

Deficienta constatata/disfunctionalitatea identificata - depa~irea termenului de transmitere a 
rapoartelor de activitate. 

A vand in vedere acest fapt, s-a considerat ca este necesar sa se propuna o serie de masuri de 
imbunatatire a activitatii la care se face referire in Hotarfu-ea nr. 4/28.05.2021 a Colegiului 
Prefectural al Judetu}ui Boto~ani. 

in acest sens s-au propus urmatoarele masuri: 
- informarea ~efului serviciului, de catre funcµonarii publici cu atributii privind monitorizarea 
activitatii serviciilor publice deconcentrate, despre intarzierile raportarilor trimestriale; 
- fiecare functionar public cu atribuµi privind monitorizarea activitatii serviciilor publice 
deconcentrate ale ministerelor ~i ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale organizate 
la nivel judetean cuprinse in fi~a postului, la expirarea termenului de raportare, sa atenfioneze in 
scris, institutiile ( de pe lista proprie) care nu au transmis raportarea trimestriala; 
- respectarea intocmai a prevederilor Procedurii Operationale privind monitorizarea activitatii 
serviciilor publice deconcentrate precum ~i a structurilor de specialitate ale administratiei publice 
centrale, cu sau fara personalitate juridica, organizate in teritoriu - Cod: PO-IPBT-SAECSPD-04 -
inregistrata la nr. 7.263/04.06.2021; 
- atentionarea de catre prefectul judep.tlui a conducatorilor institutiilor publice aflate in situatia 
descrisa mai-sus, in cadrul ~edintelor colegiului prefectural. 

Informarile intocmite ( cele 18 inforn1rui. sus-menfionate) de catre functionarii publici cu 
atributii privind monitorizarea activitaµi serviciilor publice deconcentrate au fost vizate de catre 
~eful serviciului SAECSPD, avizate de subprefect ~i aprobate de catre prefectul judeµtlui. 
o Prin prezentarea in cadrul ~edintelor ordinare ale colegiului prefectural, a unor 
rapoarte/informari ale institutiilor publice (servicii publice deconcentrate ale ministerelor, precum 
~i structurile de specialitate ale administratiei publice centrale, cu sau :rara personalitate juridica, 
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organizate la niveluJ Judetului Boto~ani) cu pnvire la activitatea desfa~urata intr-o anumita 
perioada de timp, in cuprinsul carora s-au fa.cut referiri la stadiul indeplinirii actiunilor cuprinse in 
Planul anual de acjiuni al Judetului Boto~ani pentru realizarea obiectivelor din Programul de 
Guvemare §i au fost prezentate realizarile, deficientele ~i masurile pentru imbunataµrea activitatii 
institu-tiilor in cauza. 

In anul 2021 s-au organizat 10 ~edinte ordinare ale Colegiului Prefectural (in perioada 
martie-decembrie ). 

in cadrul ~edinfelor coleghilui prefectural din anul 2021 au prezentat informari cu privire la 
activitatea desfa~urata 13 institutii publice (Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Mundi 
Boto~ani, Casa Judetean~ de Pensii Boto~ani, Casa de Asigurari de Sanatate Boto~ani, Directia 
Sanitara Veterinara ~i pentru Siguranta Alimentelor Boto~ani, Inspectoratul Teritorial de Munca 
Boto~ani. Directia Judeteana pentru Sport §i Tineret Boto~ani, Clubul Sportiv Boto~ani, Agentia 
pentru Protecpa Mediului Boto~ani, Direcfia Silvica Boto~ani, Directia Judeteana de Statistica 
Boto~ani, Inspectoratul Judetean 10 Constructii Boto~ani, Oficiul de Cadastru ~i Publicitate 
Imobiliara Boto~ani, Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Boto~ani). 
o De asemenea, ca ~i acp.une de monitorizare a activitatii unor servicii publice deconcentrate 
des~urarea, in perioada 22.11.2021 - 07.12.2021, functionari din cadrul serviciului impreuna cu 
Corpul de control al Prefectului, au i'ntreprins aqiuni de verificare la sediul acestora ( conform 
prevederilor 0.P. nr. 363/10.11.2021). In perioada menjionatii au fost verificate 3 servicii publice 
deconcentrate: Direcfia Judefeana de Statistica Boto~ani, Direqia pentru Cultura a Judeµtlui 
Boto~ani, Sistemul de Gospodarire a Apelor Boto~ani. Constatarile efectuate potrivit notei de 
constatare, concluziile ~i masurile propuse de comisia de control s-au materializat in rapoarte de 
control, supuse aprobarii Prefectului judeµtlui Boto~ani, in tennen de 30 de zile de la finalizarea 
controlului, pentru fiecare serviciu public verificat, ~i despre cares-a facut vorbire la capitolul N, 
B din prezentul raport. 

b. Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor si a sitoatiilor fmanciare privind executia 
bugetara, mtocmite de serviciile publice deconcentrate 

In perioada supusa evaluarii au fost verificate ~i intocmite rapoarte de analiza a proiectelor 
de buget ~i a situatiilor financiare trimestriale ale instituµilor deconcentrate, care au fost transmise 
Prefectului judetului Boto~ani 10 vederea obµnerii avizului consultativ conform prevederilor 
art. 254, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile ~i modificarile 
ulterioare. 

Pe parcursul anului 2021 au transmis, spre avizare, proiectul de buget ~i situaµile financiare 
trimestriale/semestriale un numar de 12 SPD-uri: 

□ Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munci:i Boto~ani 
□ Agentia Judeteana pentru Pliiti ~i Inspectie Sociala Boto~ani 
□ Agentia pentru Protectia Mediului Boto~ani 
D Casa de Asigurari de Sanatate Boto~ani 
□ Casa Judeteana de Pensii Boto~ani 
□ Directia Judeteana de Statistica Boto~ani 
D Directia Judeteana pentru Cultura Boto~ani 
□ Directia Sanitar Veterinara ~i pentru Siguranta Alimentelor Boto~ani 
□ Inspectoratul ~colar Judetean Boto~ani 
□ Ispectoratul Teritorial de Munca. Boto~ani 
□ Direcµa de Sima.tate Publica Boto~ani 
□ pirectia pentru Agricultura Judeteana Boto~ani 

In unna verificarii proiectelor de buget ~i a situatiilor financiare au fost intocmite 19 
rapoarte de analiza. 
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2. Activitatea Colegiului Prefectural al Judetului Botosani 

in anul 2021, Colegiul Prefectural al Judep.1lui Botoeyani s-a intrunit in 10 ~edinte ordinare ~i 
a adopt.at 4 Hotarari. 

Ca atare, indicatorii realizati in anul 2021 in acest sector de activitate se prezinta astfel: 
-11 ordine ale prefectu.Jui de convocare a membrilor colegiului prefectural; 
-11 adrese de inaintare ale ordinelor prefectului sus-mentionate; 
-10 mape cu documentele aferente fiecarei $edinte; 
-10 publicari ale agendelor ~edintelor pe site-ul web al Instituµei Prefectului; 
-10 procese-verbale; 
-4 raportari ( cu periodicitate trimestriala) catre Ministerul Afacerilor Inteme; 
-31 teme de interes public supuse dezbaterilor (2 teme prezentate de lnstitutia Prefectului ~i 29 
teme prezentate de celelalte institutii); 
-4 hotarari adoptate de catre colegiul prefectural; 
-4 adrese de inaintare a hotararilor adoptate de catre colegiul prefectural; 
-15 ordine ale prefectului cu privire la reactualizarea componentei Colegiului Prefectural al 
Judetului Boto~ani. 
-15 adrese de inaintare a ordinelor prefectului sus-menri onate; 
-4 informari privind stadiul $i modul de indeplinire a hotararilor Colegiului Prefectural al Judetului 
Boto$ani - avizate de catre subprefectul care face parte din componenta colegiului $i aprobate de 
catre prefect (informari trimestriale, conform prevederilor legale in vigoare). 
-revizuirea Procedurii Operati_onale privind organizarea $edintelor ordinare ~i/sau extraordinare ale 
Colegiului Prefectural al Judetului Boto~ani-Cod: PO-IPBT-SAECSPD-02 - inregistrata la nr. 
5.402/22.04.2021. 

La nivelul Judettilui Boto~ani in anul 2021 erau cuprinse in componenta Colegiului 
Prefectural, 48 institutii publice (servicii publice deconcentrate ale ministerelor, precum ~i ale 
structurilor de specialitate ale administratiei publice centrale, cu sau fara personalitate juridica, 
organizate la nivelul judetului). 

Lista invitatilor cuprinde 16 institutii publice/organisme/societati comerciale (ex: Asociatia 
Comunelor din Romania-Filiala Boto$ani, Consiliul Judetean Bo1o$ani, ADI ,,ECOPROCES", ADI 
,,AQUA", SC Modem Calor SA, SC Nova Apaserv SA, Directia Judeteana de Drumuri ~i Poduri 
Boto$ani, Delgaz Grid SA, Colegiul Medicilor-Filiala Boto$ani, etc). 

Pentru intocmirea Tematicii orientative a ~edintelor colegiului prefectural pe anul 2022, prin 
adresa nr. 17 .039/21.12.2021 transmisa catre institutiile publice membre ale Colegiului Prefectural 
al JudeµIlui Boto~ani s-au solicitat atat acordul acestora cu privire la propunerile de subiecte, cat ~i 
completari sau modificari la tematica orientativa propusa. 

3. Activitatea Comisiei de dialog social al iudetului 

Componenta comisiei a fost stabilita prin OP nr. 109/2012 a fost actualizata prin OP nr. 
117/15.04.2021. 

Principalele obiective vizate in activitatea Comisiei de Dialog Social in anul 2021 au fost 
mentinerea unui dialog deschis cu reprezentantii partenerilor sociali, solul,ionarea problematicii 
locale ridicate de ace~tia in cadrul ~edintelor CDS Botoi;;ani ~i transmiterea catre forurile centrale a 
problematicii ridicate, atunci cand solutionarea excede niveluluijudetean. 
Numirul sedintelor de lucru, tematici 

in anul 2021 s-au desfa~urat 12 ~edinte ale Comisiei de Dialog Social organizate la sediul 
Prefecturii Boto~ani. in cadrul carora au fost discutate urmatoarele teme: 

• Intfilnire pe problematica angajatilor din sanatate ~i a angajatilor din invaµmant 
• Intalnire pe problematica angajatilor din sanatate 
• intalnire pe problematica angajatilor din invatamant 
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organizate la nivelul Judetului Boto~ani) cu pnvrre la activitatea desfa~urata intr-o anumita 
perioada de timp, in cup1insul carora s-au racut referiri la stadiul indeplinirii acµunilor cuprinse in 
Planul anual de actiuni al Judetului Boto$ani pentru realizarea obiectivelor din Programul de 
Guvemare $i au fost prezentate realizarile, deficientele $i masurile pentru fmbunataprea activitatii 
institutiilor in cauza. 

In anul 2021 s-au organizat 10 $edinte ordinare ale Colegiului Prefectural (in perioada 
martie-decembrie), 

in cadrul ~edintelor colegiului prefectural din anul 2021 au prezentat inforrnari cu privire la 
activitatea des~urata 13 institupi publice (Agentia Judeteana pentru Ocuparea Foqei de Munca 
Boto~ani, Casa Judeteana de Pensii Boto~ani, Casa de Asigurari de Sanatate Boto~ani, Directia 
Sanitara Veterinara ~i pentru Siguranta Alimentelor Boto~ani, Inspectoratul Teritorial de Mundi 
Boto~ani, Directia Judeteana pentru Sport ~i Tineret Boto~ani, Clubul Sportiv Boto~ani, Agentia 
pentru Protectia Mediului Boto~ani, Directia Silvica Boto$ani, Directia Judeteana de Statistica 
Boto~ani, lnspectoratul Judetean in Constructii Boto~ani, Oficiul de Cadastru ~i Publicitate 
Imobiliara Boto~ani, Comisa.riatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Boto~ani). 
o De asemenea, ca ~i actiune de monitorizare a activitalii unor servicii publice deconcentrate 
desf'~urarea, in perioada 22.11.2021 - 07.12.2021, funclionari din cadrul serviciului impreuna cu 
Corpul de control al Prefectului, au intreprins actiuni de verificare la sediul acestora ( conform 
prevederilor O.P. nr. 363/10.11.2021). In perioada menµonata au fost verificate 3 servicii publice 
deconcentrate: Directia Judeteana de Statistica Boto~ani. Directia pentru Cultura a Judeµtlui 
Boto$ani, Sistemul de Gospodarire a Apelor Boto~ani. Constatiirile efectuate potrivit notei de 
constatare, concluziile ~i masurile propuse de comisia de control s-au materializat in rapoarte de 
control, supuse aprobiirii Prefectului judefului Boto~ani, in tennen de 30 de zile de la finalizarea 
controlului, pentru fiecare serviciu public verificat, ~i despre care s-a fa.cut vorbire la capitolul IV, 
B din prezentul raport. 

b. Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor si a situatiilor financiare privind executia 
bugetarii, intocmite de serviciilc publice deconcentrate 

in perioada supusa evaluiirii au fost verificate $i intocmite rapoarte de an.aliza a proiectelor 
de buget ~i a situafiilor financiare trimestriale ale institutiilor deconcentrate, care au fost transmise 
Prefectului judeµtlui Boto~ani in vederea obtinerii avizului consultativ conform prevederilor 
art. 254, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile ~i modificarile 
ulterioare. 

Pe parcursul anului 2021 au transmis, spre avizare, proiectul de buget ~i situaµile financiare 
trimestriale/semestriale un numru- de 12 SPD-uri: 

J Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Boto~ani 
D Agentia Judeteana pentru P1!ti ~i Inspectie Sociala Boto~ani 
□ Agentia pentru Protectia Mediului Boto~ani 
□ Casa de Asigurari de Sanitate Boto~ani 
□ Casa Judeteana de Pensii Boto~ani 
□ Directia Judeteana de Statistica Boto~ani 
□ Directia Judeteana pentru Culturii Boto~ani 
□ Directia Sanitar Veterinara ~i pentru Siguranta Alimentelor Boto~ani 
□ Inspectoratul $colar Judetean Boto~ani 
□ Ispectoratul Teritorial de Munca Boto~ani 
□ Direcfia de Sanatate Publica Boto~ani 
□ Direcµa pentru Agricultura Judeteana Boto~ani 

in utma verificarii proiectelor de buget ~i a situatiilor financiare au fost intocmite 19 
rapoarte de analiza. 
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2. Activitatea Colegiului Prefectural al Judetului Botosani 

in anul 2021, Colegiul Prefectural al Judetului Boto~ani s-a intrunit in 10 ~edinte ordinare ~i 
a adoptat 4 Hotarari. 

Ca atare, indicatorii realizati in anul 2021 in acest sector de activitate se prezinta astfel: 
-11 ordine ale prefectului de convocare a membrilor colegiului prefectural; 
-11 adrese de inaintare ale ordinelor prefectului sus-mentionate; 
-10 mape cu documentele aferente fiecarei ~edinte; 
-10 publicari ale agendelor ~edintelor pe site-ul web al Instituti,ei Prefectului; 
-10 procese-verbale; 
-4 raportari ( cu periodicitate trimestriala) catre Ministerul Afacerilor Inteme; 
-31 teme de interes public supuse dezbaterilor (2 teme prezentate de Instituµa Prefectului ~i 29 
teme prezentate de celelalte institutii); 
-4 hotarari adoptate de catre colegiul prefectural; 
-4 adrese de inaintare a hotararilor adoptate de catre colegiul prefectural; 
-15 ordine ale prefectului cu privire la reactualizarea componentei Colegiului Prefectural al 
Judetului Boto~ani. 
-15 adrese de Inaintare a ordinelor prefectului sus-mentionate; 
-4 informari privind stadiul ~i modul de indeplinire a hotararilor Colegiului Prefectural al Judetului 
Boto~ani - avizate de catre subprefectul care face parte din componenfa colegiului ~i aprobate de 
catre prefect (informari trimestriale, conform prevederilor legale in vigoare ). 
-revizuirea Procedurii Operaµonale privind organizarea ~edintelor ordinare ~j/sau extraordinare ale 
Colegiului Prefectural al Judetului Boto~ani-Cod: PO-IPBT-SAECSPD-02 - inregistratii la nr. 
5 .402/22.04.2021. 

La nivelul Judetului Boto~ani in anul 2021 erau cuprinse in componenta Colegiului 
Prefectural, 48 institutii publice (servicii publice deconcentrate ale ministerelor, precum ~i ale 
structurilor de specialitate ale administratiei publice centrale, cu sau fara personalitate juridicii, 
organizate la nivelul judetului). 

Lista invitatilor cuprinde 16 institutii publice/organisme/societati comerciale (ex: Asociatia 
Comunelor din Romania-Filiala Boto~ani, Consiliul Judetean Boto~ani. ADI ,,ECOPROCES", ADI 
,,AQUA", SC Modem Calor SA, SC Nova Apaserv SA, Directia Judeteana de Drumuri ~i Poduri 
Boto~ani, Delgaz Grid SA, Colegiul Medicilor-Filiala Boto~ani, etc). 

Pentru intocmirea Tematicii orientative a ~edintelor colegiului prefectural pe anul 2022, prin 
adresa nr. 17.039/21.12.2021 transmisa catre instituµile publice membre ale Colegiului Prefectural 
al Judetu].ui Boto~ani s-au solicitat atat acordul acestora cu privire la propunerile de subiecte, cat ~i 
completari sau modificari la tematica orientativa propusa, 

3. Activitatea Comisiei de dialog social al judetului 

Componenta comisiei a fost stabilita prin OP nr. 109/2012 a fost actualizata prin OP nr. 
l 17/15.04.2021. 

Principalele obiective vizate in activitatea Comisiei de Dialog Social in anul 2021 au fost 
mentinerea unui dialog deschis cu reprezentantii partenerilor sociali, solutionarea problernaticii 
locale ridicate de aCe$tia in.cadrul ~edintelor CDS Boto~ani ~i transrniterea catre forurile centrale a 
problematicii ridicate, atunci cand soluµonarea excede nivelului judetean. 
Numarul sedintelor de lucru, tematica 

in anul 2021 s-au desfa~urat 12 ~edinte ale Comisiei de Dialog Social organizate la sediul 
Prefecturii Boto~ani, in cadrul carora au fost discutate urmatoarele teme: 

• In.tfilni.re pe problematica angajaplor din sanatate ~i a angajatilor din invatamant 
• intalnire pe problematica angajatilor din sanatate 
• intalnire pe problematica angajatilor din invatamant 
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• Prezentarea problematicii specifice de reprezentantii confederatiilor sindicale ~i 
patronale. 

• S-au purtat discutii telefonice cu reprezentantii confederatiilor sindicale ~i patronale 
pe problematica actuala. 

• S-a solicitat partenerilor sociali problematica pentru ~edinta CDS din luna iulie 
2021. 

• Prezentarea problematicii specifice de reprezentantii confederap.ilor sindicale ~i 
patronale pentru organizarea ~edintelor CDS Botosani. 

• intfilnire cu liderul BNS Boto~ani pe problematica sindicatelor membre ale filialei 
Boto~ani a BNS ~i organizarea ~edintei CDS din luna septembrie 2021 

• Activitatea Comitetelor de Sanatate ~i Securitate in muncii la nivelul angajatorilor 
din judetul Botosani - tema solicitata de liderul BNS, filiala Boto~ani. 

• f~tfilnire cu liderii Sindicatelor din polifie ~i penitenciare pe problematica salarizarii 
~i organizarea ~edintei CDS din luna decembrie 2021 

• Situatia salarizarii personalului din cadrul politiei, politiei de frontiera ~i 
penitenciare - solicitarea din partea sindicatelor care au pichetat prefectura in data de 25 - 26 
noiembrie 2021 ~i-a filialelor Boto~ani a BNS, CNS Cartel ALF A ~i CSDR. 

• Diverse 
Activitatea Comisiei de Dialog Social Boto~ani in anul 2021 a fost grevata de restricfiile 

generate pandemia COVID-19, astfel i:ncat ~edinfele din datele de 22.04.2021 ~i 19.05.2021 s-au 
desf'~urat telefonic ~i on-line, secretariatul comisiei avand discufii cu tofi partenerii sociali pe 
problematica specifica. 

Tematica a fost stabilita la propunerea partenerilor sociali, iar solutiile la problematica 
prezentata, pe parcursul anului 2021, au fost identificate in cad.ml ~edintelor sau prin transmiterea 
de adrese catre autoritafile centrale. Introducerea punctului Diverse in cadrul ~edintelor a vizat 
discutarea problematicii curente ~i gasirea de solufii in timp util. 

Au fost transmise la Ministerul Muncii ~i Protectiei Sociale, Departamentul pentru Dialog 
Social, impreuna cu Raportul lunar de activitate, memorii din partea sindicatelor afiliate la 
confederatiilor sindicale ~i din partea patronatelor afiliate la confederafiile patronale membre ale 
Comisiei de Dialog Social Boto~ani. 

Numarul partenerilor sociali, membri ai Comisiei de dialog social 

Din partea partenerilor sociali in cadrul Comisiei de Dialog Social Boto~ani sunt 
reprezentati 5 lideri Iocali ai confederafiilor sindicale reprezentative, respectiv Cartel ALF A, BNS, 
CSDR, CNSLR - Fraµa ~i Meridian ~i 6 pre~edinti de filiala ai confederatiilor patronale PNR, 
CNIMMR, Concordia, Conpirom eyi UGIR. 

4. Actiuni de protest-numir, aspecte referitoare la gestionarea protestelor 
Conducerea institut,iei a avut intfilniri ~i activitati desfa~urate in cadru.l dialogului social cu 

reprezentantii confederatiilor sindicale, ai organizatiilor non-guvernamentale sau persoanelor care 
au pichetat sau au transmis adrese, memorii catre Institutia Prefectului, Guvernul Romaniei sau 
ministere, concretizate prin: 
- adrese la Ministerul Muncii ~i Protectiei Sociale, Departamentul pentru Dialog Social ~i la 
Ministerul Afacerilor Interne privind protestul Sindicatului National al Politi~tilor de Frontiera, 
Biroul Teritorial Boto~ani ~i Sindicatului Politi~tilor din Romania "DIAMANTUL", Organizatia 
Teritoriala Boto~ani (8 ianuarie 2021 ). 
- adrese la Ministerul Muncii ~i Protecfiei Sociale, Departamentul pentru Dialog Social ~i la 
Ministerul Afacerilor Inteme privind protestul Sindicatului SANITAS, filiala Boto~ani (12 ianuarie 
2021). 
- adrese la Ministerul Muncii ~i Protectiei Sociale, Departamentul pentru Dialog Social ~i la 
Ministerul Afacerilor Inteme privind protestul Sindicatului SOLIDARITATEA SANITAR.A., 
filial a Boto~ani ( I 4 ianuarie 2021 ). 
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- adrese Ia Ministerul Muncii ~i Protectiei Sociale, Departamentul pentru Dialog Social ~i la 
Ministerul Afacerilor lnteme privind protestul Sindicatului Poliµ~tilor $i Personalului Contractual 
din cadrul Inspectoratului Judetean de Polite Boto~ani, Sindicatului National al Politi$tilor ~i 
Personalului Contractual, organizaµa Boto~ani ~i Sindicatului Polip~tilor din Romania 
"DIAMANTUL", Organizatia Teritoriala Boto~ani (18 ianuarie 2021 ). 
- adrese la Ministerul Muncii ~i Protectiei Sociale, Departamentul pentru Dialog Social ~i la 
Ministerul Afacerilor Interne privind protestul Confederatiei Nationale Sindicala "CARTEL 
ALFA", filiala Boto~ani (19 ianuarie 2021). 
- adrese la Ministerul Muncii ~i Protectiei Sociale, Departamentul pentru Dialog Social ~i la 
Ministerul Afacerilor Interne privind protestul Sindicatului Cadrelor Militare Disponibi]izate, 
filiala Boto~ani ~i Ligii pentru Apararea Drepturilor Pensionarilor Militari (24 ianuarie 2021 ). 
- adrese la Ministerul Muncii ~i Protectiei Sociale, Departarnentul pentru Dialog Social ~i la 
Ministerul Afacerilor Inteme privind protestul Sindicatului Politi~tilor ~i Personalului Contractual 
din cadrul Inspectoratului Judetean de Polite Boto~ani, Sindicatului Politi~tilor din Romania 
"DIAMANTUL", Organizatia Teritoriala Boto!jani ~i a Sindicatului National al Lucratorilor din 
Penitenciare, filial a Boto~ani (27 ianuarie 2021 ). 
- adresa la Ministerul Muncii ~i Protectiei Sociale, Departamentul pentru Dialog Social privind 
protestul Sindicatului Judetean al Pensionarilor Boto~ani (29 ianuarie 2021). 
- adrese la Ministerul Muncii ~i Protectiei Sociale, Departamentul pentru Dialog Social, Ministerul 
Justipei ~i la Ministerul Afacerilor Interne privind protestul Sindicatului "Novo Legis" ~i a 
Sindicatului National al Lucratorilor din Penitenciare, filiala Boto~ani (I 1 februarie 2021). 
- adrese la Ministerul Agriculturii ~i Dezvoltarii Rurale si la Ministerul Afacerilor lnterne privind 
protestul Asociaµei Cultivatorilor de Cereale ~i Plante Tehnice "GRANARII"- "DA-TE PE 
BRAZDA'' IA~I (4 martie 2021). 
- adrese la Secretariatul General al Guvernului ~i la Ministerul Afacerilor Jnteme privind protestul 
Asociaiiei Parintilor Boto~ani (7 martie 2021 ). 
- adresa la Ministerul Afacerilor Inteme privind protestul organizat impotriva restricpilor impuse 
de legislaµa incidenta limitarii efectelor pandemiei de COVID - 19, ~i anume restrangerea 
"drepturilor ~i libertatilor fundamentale ale cetateanului" (20 martie 2021 ). 
- adresa la Ministerul Afacerilor Inteme privind protestul organizat Alianta pentru Unirea 
Romanilor, filiala Boto~ani, protest fa¢ de adoptarea noilor masuri de combatere a pandemiei 
COVID - 19 (29 martie 2021 ). 
- adrese la Secretariatul General al Guvemului, Ministerul Agriculturii ~i Dezvoltllrii Rurale ~i la 
Ministerul Afacerilor Interne privind protestul Asociatiei Cultivatorilor de Cereale ~i Plante 
Tehnice "GRANARII"- DA-TE PE BRAZDA" IASI (7 aprilie 2021). 
- adrese la Ministerul Muncii ~i Solidaritatii Sociale, Departamentul pentru Dialog Social ~i la 
Ministerul Afacerilor Interne privind protestul Sindicatului Politi~tilor Europeni "EUROPOL", 
filiala Boto$ani (15 decembrie 2021 ). 

5. Activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor varstnice 
Componenta comitetului stabilita prin OP nr. 139/2012 a fost reactualizata prin OP 

nr.115/15.04.2021. 
Principalul obiectiv vizat in activitatea Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru 

Problemele Persoanelor Varstnice in anul 2021 a fost menµnerea unui dialog deschis cu 
reprezentantii organizatiilor persoanelor varstnice, dialog focusat pe solutionarea problemelor 
ridicate de ace~tia in cadrul ~edintelor CCDCPPV Boto$ani, de aceea in perioada ianuarie -
decembrie 2021 au avut loc 12 ~edinte ale Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru 
Problemele Persoanelor Varstnice organizate la Institutia Prefectului - Judetul Boto~ani, in cadrul 
carora au fost discutate urmatoarele teme: 

□ lntfilnire cu prefectul judeµ.i.lui, pe problematica persoanelor varstnice. 
□ Informare privind activitatea Casei de Judetene de Pensii in relatia cu persoanele 

varstnice. 
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□ 
Boto~ani 

□ 

Informare privind activitatea Agenfiei Judetene pentru Pli:1.li ~i Inspecfie Sociala 

Infonnare privind situatia pandemiei COVID 19 - Directia de Siinatate Publica 
Boto~ani. 

□ Intfilnire cu prefectul judetului pentru prezentarea protestului organizatiilor de 
pensionari privind neaplicarea prevederilor Legii 127/2019. 

D Planificarea ~edintelor C.C.D.C.P.P.V. Boto~ani pentru trimestrul II, III ~i N ~i 
trimestrul I 2022. 

□ Marcarea Zilei de 1 Octombrie 2021 - Zina Internaµonala a Persoanelor V arstnice. 
□ Diverse 

Numarul sedintelor de lucru, tematicii 
A vand in vedere ca 111 anul 2020 s-a stabilit cu pre~edintele Comitetului Judetean al 

Persoanelor Varstnice, metodologia de lucru in condiiiile cre~terii indicelui de incidenta in 
confonnitate cu prevederile legale privind starea de alerta in lunile martie, aprilie, mai, septembrie 
~i noiembrie ~edintele Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor 
Varstnice s-au desf~urat on-line ~i telefonic, secretariatul comisiei avand discuµi cu membrii 
comitetului pe problematica specifica. 

Mentionam ca pe parcursul anului 2021 au avut loc o intfilnirii intre conducerea Institutiei 
Prefectului-Judetul Boto~ani ~i pre~edintele Consiliul Judetean al Persoanelor Varstnice pentru 
solutionarea unor situat.ii pWictuale prezentate de membrii organizatiilor de pensionari. 

Tematica ~edintelor a fost stabilita la propunerea partenerilor din cadrul Comitetului 
Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vftrstnice Boto~ani, dar a suferit 
modificari, adoptate de comun acord cu membrii comitetului. Introducerea punctului Diverse tn 
cadrul ~edintelor a vizat discutarea problematicii curente ~i gasirea de solutii in timp util. 

Solutiile identificate la problemele ridicate de aceasta categorie sociala pe parcursul anului 
2021: 

- problematica pensiilor a fost preluata ~i solutionata de conducerea Casei Judetene de 
Pensii Boto~ani, iar cea privind acordarea de ajutoare sociale, de conducerea Agenfiei Judetene 
pentru Plati ~i Inspectie Sociala. Alte probleme au fost preluate de Institutia Prefectului - Judelul 
Boto~ani ~i transmise spre competenta solutionare catre serviciile deconcentrate sau catre 
primariile dinjudet. Problematica acordarii de servicii medicate persoanelor varstnice, in conditiile 
pandemiei COVID 19, a constituit o preocupare a Institutiei Prefectului, a Directiei de Sanatate 
Publica ~i a Casei de Asigurari de Sanatate, existand o colaborare intre aceste instituµi ~i Consiliul 
Judetean al Persoanelor Varstnice Boto~ani. 

Numarul partenerilor sociali, membri ai Comitetului consultativ 
In cadrul Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problernele Persoanelor Vfu-stn.ice 

Boto~ani sunt 13 reprezentanti din partea organizatiilor persoanelor varstnice din Boto~ani, 
respectiv din partea Consiliului Judetean al Persoanelor Vfu"stnice, Sindicatului Judetean al 
Pensionarilor, Asociatiei Veteranilor de Rl\zboi din Ministerul Apararii Nationale, Asociatiei 
V eteranilor de Riizboi din Ministerul Afacerilor Inteme, Asociaµa Nationala a Cadrelor Militare fn 
Rezerva ~i Retragere din Ministerul Apararii Nationale, Asociatia Cadrelor Militare fn Rezerva ~i 
Retragere din Ministerul Afacerilor Interne, Asociatia Judeteana a Medicilor Pensionari, Asociatia 
Pensionarilor Silvici. 

F. Servicii comunitare de utilitati publice 
Monitorizarea Strategiei Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice 

Monitorizarea serviciilor de utilitati publice la nivelul judeµilui s-a realizat prin personalul 
Unitatii Judefene de Monitorizare (din cadrul Consiliului Judetean Boto~ani) ~i a celor doua Unit.a.ti 
Locale Municipale Boto~ani ~i Dorohoi care ~i-au desta~urat activitatea in conformitate cu Legea 
nr. 51/2006, republicata, a serviciilor comunitare de utilitaµ publice; HG nr. 246/2006 pentru 
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aprobarea Strategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati 
publice; Planul de Masuri ~i actiuni pentru Implementarea Strategiei Nationale pentru accelerarea 
dezvoltarii S.C.U.P. elaborat de Ministerul Administratiei ~i Internelor. 

in anul precedent raportarii Unitatea Judeteana de Monitorizarea a i:ntocmit ~i comunicat: 
- Raportul de monitorizare al serviciului de alimentare cu apa ~i canalizare pentru trimestrul al Ill
lea 2020 (inregistrat ]a nr. 98/05.01 .2021 ), 
- Raportul de monitorizare al serviciului de salubrizare, pentru trimestrele I ~i II 2020 (inregistrat la 
nr. 1617/27.01.2021), 
- Raportul de monitorizare al serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare, pentru trimestrul IV 
2020 (inregistrat lanr. 7.384/26.04.2021). 
- Raportul de monitorizare al serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare, pentru semestrul I 
202l(inregistrat la nr. 16.806/30.09.2021). 
- Rapoartele de monitorizare a serviciului de salubrizare pentru anul 2020 ~i trimestrele I si II- anul 
2021 (inregistrate la nr. 13.392/11.10.2021 ). 

Consiliul Judetean Boto~ani 2021 a aprobat, prin HCJ nr. 213/27.10.2021, Strategia de 
dezvoltare durabila ajudeµtlui Boto~ani pentru perioada 2021-2027. 

G. Managementul situatiilor de urgenti 

J. Numiirul sedintelor Comitetului Judetean pentru Situadi de Urgenta. 
in anul 2021, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Boto~ani a fost convocat ~is-a 

intrunit pentru participarea la 87 ~edinte, avand ca teme pe ordinea de zi: 
- analiza situatiei epidemiologice la nivelul judetuJui Boto~ani; 
- acµuni intreprinse ~i masuri dispuse in contextul gestionarii pandemiei generata de SARS-CoV-2, 
aprobarea planurilor de masuri de protectie, obligap.i ~i restricpi ce trebuie respectate de catre 
populatie in contextul prelungirii "STARII DE ALERT A.", in vederea prevenirii ~i controlului 
infectiilor generate de virusul SARS-CoV-2. 
- analiza unor documente/planuri operative, respectiv masurile urgente necesar a fi luate de 
autoritatile publice locale ~i centrale pentru gestionarea situatiilor de urgenta; 
- evolup.a fenomenelor meteorologice periculoase produse pe raza judetuJui Boto~ani, aprobarea 
rapoartelor de sinteza privind apararea impotriva inundafiilor, accidentelor la constructii 
hidrotehnice ~i secetei hidrologice, din judetul Boto~ani, pentru fenomene hidrometeorologice 
periculoase; 
- repartizarea unor construcµi u~oare din elemente modulate, etc. 

2. Numarul hotararilor adoptate. Actiuni intreprinse §i masuri dispuse in contextul 
gestionarea pandemiei genera ta de noul SARS-Co V-2 

in unna ~edintelor Cornitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Boto~ani, Secretariatul 
tehnic permanent al C.J.S.U. Boto~ani a intocmit ~i supus spre adoptare 115 hotiirari, dupa cum 
urmeaza: 
► Hotararea nr. 1 din 04.01.2021 privind aprobarea Listei cu limite/e de inciden/ii cumulata a 

cazurilor pe ultimele 14 zile la nivelul unitii/ilor administrativ teritoriale din judeful Boto~ani 
intocmita de Direqia de Sanatate Publica Boto~ani. 

► Hotararea nr. 2 din 13.01.2021 privind actualizarea ~i aprobarea Planu/ui de masuri de 
protecfie, obligafii §i restricfii ce trebuie respectate de catre populafie in contextul prelungirii 
"STARJJ DE ALERTA", fn vederea prevenirii fi controlu/ui infecfiilor generate de virusul 
SARS-Co V-2. 

► Hotararea nr. 3 din 22.01.2021 privind aprobarea Listei cu limitele de incidenfa cumulatli a 
cazurilor pe ultimele 14 zile la nivelul unitii/ilor administrativ teritoriale din fude(ul Boto§ani 
i:ntocmita de Directia de Sanatate Publica Boto~ani. 

► Hota.rarea nr. 4 din 22.01.2021 privind stabilirea locapilor centrelor de vaccinare ~i a 
obligatiilor autoritatilor publice locale ~i a institutiilor ce le revin referitor la aceastii activitate. 
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► Hotararea nr. 5 din 22.01.2021 privind aprobarea Raportului de Sinteza nr. 1/2021 privind 
apararea impotriva inundatiilor, accidentelor la construqii hidrotehnice ~i secetei hidrologice, 
din judeful Boto~ani, pentru fenomene hidrometeorologice periculoase produse in perioada 
05.01.2021-06.01.2021, nr. 274 din 13.01.2021, pe raza comunei Frumu~ica. 

► Hotararea nr. 6 din 27.01.2021 privind actualizarea ~i aprobarea Planului de miisuri de 
protecJie, obligaf ii $i restric/ii ce trebuie respectate de catre popula/ie fn contextul prelungirii 
"STARII DE ALERTA", in vederea prevenirii ,ii controlului infec/iilor generate de virusul 
SARS-Co V-2. 

► Hotararea nr. 7 din 28.01.2021 privind instituirii masurii de carantinare zonala pentru 
localitatea Havarna, comuna Havarna, judetul Boto~ani. 

► Hotararea nr. 8 din 05.02.2021 privind aprobarea scenariilor de funcponare pentru fiecare 
unitate de invatamant din judetul Boto~ani, i'ncepand cu data de 08.02.2021. 

► Hotararea nr. 9 din 11.02.2021 privind ridicarea masurii carantinarii zonale pentru localitatea 
Havama. 

► Hotararea nr. 10 din 12.02.2021 privind actualizarea ~i aprobarea Planului de rniisuri de 
protec/ie, obligafii ~i restric{ii ce trebuie respectate de catre populafie fn contextul prelungirii 
"STARII DE ALERTA", in vederea prevenirii ~i controlului infecfiilor generate de virusul 
SARS-Co V-2. 

► Hotararea nr. 11 din 19.02.2021 privind aprobarea scenariilor de funcfionare pentru fiecare 
unitate de 1nvapimant din judetul Boto~ani, pentru perioada 22. 02-07 .03 .2021. 

► Hotararea nr. 12 din 05.03.2021 privind aprobarea scenariilor de functionare pentru fiecare 
unitate de invatamant dinjudeµll Boto~ani, pentru perioada 08.03-21.03.2021. 

► Hotararea nr. 13 din 12.03.2021 privind aprobarea scenariilor de funqionare pentru fiecare 
unitate de invatamant din judetul Boto~ani, pentru perioada 15. 03-2 I. 03 .2021. 

► Hotilrarea nr. 14 din 12.03.2021 privind actualizarea ~i aprobarea Planului de miisuri de 
protecfie, obligafii ~i restricfii ce trebuie respectate de catre popula{ie fn contextul prelungirii 
"STARII DE ALERTA", fn vederea prevenirii ~i controlului infecfiilor generate de virusul 
SARS-CoV-2. 

► Hotararea nr. 15 din 19.03.2021 privind aprobarea scenariilor de funcfionare pentru fiecare 
unitate de invatamant dinjudetul Boto~ani, pentru perioada 22.03-28.03.2021. 

► Hotararea nr. 16 din 26.03.2021 privind aprobarea scenariilor de funcµonare pentru fiecare 
unitate de invatamant dinjudetul Boto~ani, pentru perioada 29.03-01.04.2021. 

► Hotararea nr. 17 din 27.03.2021 privind modificarea ~i completarea punctuala a Planului de 
miisuri de protec/ie, obligafii ~i restricfii ce trebuie respectate de catre populafie fn contextul 
prelungirii "STARJI DE ALERTA", fn vederea prevenirii ~i controlului infecfiilor generate de 
virusul SARS-Co V-2. 

► Hotararea nr. 18 din 27.03.2021 p1ivind stabilirea masurilor dinPlanul de masuri de protec/ie, 
obliga/ii ~i restric/ii ce trebuie respectate de ciitre populafie in contextul prelungirii "STAR/I 
DE ALERTA", fn vederea prevenirii ~i controlului infec{iilor generate de virusul SARS-CoV-2, 
ce trebuie respectate i'n functie de incidenta cumulata la 14 zile pentru municipiul Boto~ani, 
comunele CorlAteni, Mihai Eminescu, Ripiceni, Todireni ~i Stauceni. 

► Hotanlrea nr. 19 din 30.03.2021 privind stabilirea masurilor din Planul de miisuri de protecJie, 
obliga/ii ~i restric/ii ce trebuie respectate de ditre popula/ie fn contextul prelungirii "ST ARI! 
DE ALERTA", fn vedereaprevenirii $i controlului infecfiilor generate de virusul SARS-CoV-2, 
ce trebuie respectate in functie de incidenta cumulata la 14 zile pentru comunele Manoleasa, 
Nic~eni, ~tiubieni ~i Ripiceni. 

► Hotararea nr. 20 din 02.04.2021 privind asigurarea unui spatiu de locuit necesar pentru familia 
ADROBOTOAIE Constantin-Sorin din localitatea Stauceni, comuna Stauceni, judetul 
Boto~ani, care ~i-a pierdut casa intr-un incendiu din data de 23.03.2021. 

► Hotararea nr. 21 din 05.04.2021 pentru aprobarea Listei cu limitele de incidenfii curnulatii la 
14 zile la nivelul unitafilor administrativ teritoriale din judeful Boto$ani intocmita de Directia 
de Sanatate Publica Boto~ani ~i stabilirea masurilor din Planul de masuri de protecJie, obliga/ii 
ji restricfii ce trebuie respectate de cii.tre popula/ie fn contextul prelungirii "ST.ARI/ DE 
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ALERTA.", fn vederea prevenirii $i controlului infecfiilor generate de virusul SARS-CoV-2, ce 
trebuie respectate in functie de incidenta cumulata la 14 zile pentru ora~ul Saveni, comunele 
Sulita, Cordareni, ~endriceni ~i Nic~eni. 

► Hotararea nr. 22 din 10.04.2021 pentru aprobarea Listei cu limitele de incidenta cumulatii la 
14 zile la nivelul unitii/ilor administrativ teritoriale din JudeJul Bofo$ani intocmita de Directia 
de Sanatate Publica Boto~ani ~i stabilirea masurilor din Planul de masuri de protecfie, obligafii 
$i restricfii ce trebuie respectate de catre popula/ie fn contextul prelungirii "STARII DE 
ALERT A", fn vederea prevenirii $i controlului infecfiilor generate de virusul SARS-Co V-2, ce 
trebuie respectate in functie de incidenta cumulata la 14 zile pentru municipiul Boto~ani, 
comunele Roma ~i Ripiceni. 

► Hotararea nr. 23 din 12.04.2021 pentru aprobarea Listei cu limitele de incidenfa cumulata la 
14 zile la nivelul unitafilor administrativ teritoriale din judeful Boto,Jani intocmita de Directia 
de Sanatate Publica Boto~ani $i actualizarea ~i aprobarea Planului de masuri de protecfie, 
obliga/ii # restricfii ce trebuie respectate de ciitre populafie fn contextul prelungirii "ST.ARI] 
DE ALERT.A", in vederea prevenirii $i controlului infecJiilor generate de virusul SARS-CoV-2. 

► Hotararea nr. 24 din 13.04.2021 pentru aprobarea Listei cu limitele de inciden(a cumulatii la 
14 zile la nivelul unitiiJilor administrativ teritoriale din judeful BolO$ani intocmita de Direcpa 
de Sanatate Publica Boto~ani ~i stabilirea masurilor din Planul de masuri de protec/ie, obligafii 
,Ji restricfii ce trebuie respectate de catre populafie in contextul prelungirii "STARIJ DE 
ALERTA", in vederea prevenirii # controlului irifecJiilor generate de virusul SARS-CoV-2, ce 
trebuie respectate in functie de incidenta cumulata la 14 zile pentru comunele Nic~eni, 
~tiubieni ~i Paltini~. 

► Hotararea nr. 25 din 20.04.2021 pentru aprobarea Listei cu limitele de incidenfa cumulata la 
14 zile la nivelul unitaJilor administrativ teritoriale din judeful BotO$ani intocmita de Directia 
de Sanatate Publica Boto~ani ~i stabilirea masurilor din Planul de masuri de protec/ie, obligafii 
$i restricfii ce trebuie respectate de catre populafie fn contextul prelungirii "STARIJ DE 
ALERT.A", fn vederea prevenirii $i controlului infecfiilor generate de virusul SARS-Co V-2, ce 
trebuie respectate in funcpe de incidenta cumulatii la 14 zile pentru comuna Corlateni. 

► Hotararea or. 26 din 29.04.2021 privind aprobarea scenariilor de functionare pentru fiecare 
unitate de 10vatamant din judetul Boto~ani, pentru perioada 05. 05-07. 05 .2021. 

► Hotararea m. 27 din 07.05.2021 privind aprobarea scenariilor de functionare pentru fiecare 
unitate de invatamant din judetul Boto~ani, pentru perioada 10.05-14.05.2021. 

► Hotararea nr. 28 din 12.05.2021 privind pentru aprobarea Listei cu limitele de incidenfa 
cumulatii la 14 zile la nivelul unita{ilor administrativ teritoriale din jude/ul Boto§ani intocmita 
de Directia de Sanatate Publica Boto~ani ~i actualizarea ~i aprobarea Planului de masuri de 
protecJie, obligaJii §i restricJii ce trebuie respectate de ciitre popula/ie fn contextul prelungirii 
"STARII DE ALERTA", fn vederea prevenirii $i controlului infec/iilor generate de virusul 
SARS-Co V-2. 

► Hotararea nr. 29 din 14.05.2021 privind aprobarea scenariilor de funcponare pentru fiecare 
unitate de invatamant din judetul Boto~ani, pentru perioada 17 .05-21.05 .2021. 

► Hotararea nr. 30 din 15.05.2021 privind aprobarea Listei cu limitele de incidenfli cumulatii la 
14 zile la nivelul unitiiJilor administrativ teritoriale din judeful Boto§ani intocmita de Directia 
de Sanatate Publica Boto~ani ~i modificarea ~i actualizarea Planului de miisuri de protecfie, 
obligafii # restric{ii ce trebuie respectate de catre populatie fn contextul prelungirii "STARII 
DE ALERT A", in vederea prevenirii ,Ji controlului infecfiilor generate de virusul SARS-Co V-2. 

► Hotararea nr. 31 din 21.05.2021 privind aprobarea scenariilor de functionare pentru fiecare 
unitate de invatamant din judetul Boto~ani, incepand cu data de 24.05.2021. 

► Hotararea nr. 32 din 28.05.2021 privind aprobarea scenariilor de functionare pentru fiecare 
unitate de invatamant din judetul Boto~ani, incepand cu data de 31.05.2021. 

► Hotararea nr. 33 din 31.05.2021 privind modificarea ~i actualizarea Planului de masuri de 
protecJie, obligafii $i reslric/ii ce trebuie respectate de catre populafie in contextul prelungirii 
"ST.ARI] DE ALERTA.", fn vederea prevenirii ~i controlului infec/iilor generate de virusul 
SARS-Co V-2. 
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► Hotararea nr. 34 din 02.06.2021 privind modificarea scenariului de functionare a ~colii 
Gimnaziale nr. 1 Corlateni, din scenariul 2 in scenariul 1, incepand cu data de 02.06.2021, 
avfuld fn vedere scMerea ratei de incidenta cumulate la 14 zile. 

► Hotararea nr. 35 din 04.06.2021 privind completarea Planului de miisuri de protecfie, obligafii 
~i restricfii ce trebuie respectate de ciitre populafie fn contextul prelungirii "STA.RI/ DE 
ALERT A", fn vederea prevenirii ~i controlului il!fecfiilor generate de virusul SARS-Co V-2. 

► Hot:ararea nr. 36 din 07.06.2021 privind modificarea scenariului de functionare a ~colii 
Gimnaziale nr. 1 Roma ~i ~colii Gimnaziale "Mihail Sadoveanu" Dumbravita, comuna 
Ibane~ti. din scenariul 2 m scenariul 1, incepand cu data de 08.06.2021, avand in vedere 
scaderea ratei de incident! cumulate la 14 zile. 

► Hotararea nr. 37 din 11.06.2021 privind aprobarea Listei cu limitele de incidenfa cumulata la 
14 zile la nivelul unitiiJilor administrativ teritoriale din judeJul Boto.yani intocmita de Directia 
de Sanatate Publica Boto~ani ~i aprobarea Planului de masuri de protecfie, obligafii ~i 
restric{ii ce trebuie respectate de ciitre populafie fn contextul prelungirii "STARII DE 
ALERTA", fn vederea prevenirii $i controlului infecfiilor generate de virusul SARS-CoV-2. 

► Hotararea nr. 38 din 11.06.2021 pentru aprobarea alocarii a patru containere pentru asigurarea 
circuitelor, pentru desr~urarea in conditii optime a activitatii medicale la Spitalul Municipal 
Dorohoi. 

► Horararea nr. 39 din 11.06.2021 privind modificarea scenariului de functionare a Scolii 
Gimnaziale "Nicolae Iorga" Dersca, din scenariul 1 in scenariul 2, incepand cu data de 
14.06.2021, aviind in vedere cre~terea ratei de incidenta cumulate la 14 zile. 

► Hotararea nr. 40 din 16.06.2021 privind modificarea scenariului de functionare a Scolii 
Girnnaziale ''Nicolae Iorga" Dersca, din scenariul 2 in scenario) 1, incepand cu data de 
17.06.2021, avand in vedere scaderea ratei de incidenta cumulate la 14 zile ~i modificarea 
scenariului de functi,onare a ~colii Gimnaziale "Dimitrie Brandza" Vii~oara, din scenariul 1 in 
scenariul 2, incepand cu data de 17.06.2021, avand in vedere cre§terea ratei de incidenta 
cumulate la 14 zile. 

► Hotiirarea nr. 41 din 28.06.2021 pentru aprobarea Listei cu limitele de incidenfa cumulatii la 
14 zile la nivelul unita/ilor administrativ teritoriale dinjudeful Boto~ani intocmita de Directia 
de Sanatate Publica Boto§ani ~i stabilirea masurilor din Planul de masuri de protec/ie, obligaf ii 
~i restric/ii ce trebuie respectate de catre populafie fn contextul prelungirii "ST.ARI/ DE 
ALERTA", fn vederea prevenirii $i controlului infecfiilor generate de virusul SARS-CoV-2, ce 
trebuie respectate in functie de incidenta cumulata la 14 zile pentru comuna Vii~oara. 

► Hotararea nr. 42 din 29.06.2021 modificarea Planului de masuri de protecfie, obligafii ,5i 
restricfii ce trebuie respectate de ciitre populafie fn contextul prelungirii "STARII DE 
ALERT.I", fn vederea prevenirii §i controlului infec/iilor generate de virnsul SARS-CoV-2 
aprobat de Hoti\rarea nr. 37 din I 1.06.2021 a C.J.S.U. Boto~ani. 

► Hotararea nr. 43 din 06.07.2021 privind aprobarea Raportului de Sinteza nr. 3/2021 ~i 
Raportului de Sinteza nr. 4/2021 privind apararea impotriva inundatiilor, accidentelor la 
construcpi hidrotehnice ~i secetei hidrologice, din judetu} Boto~ani, pentru fenomene 
hidrometeorologice periculoase produse in perioada 10.06.2021 -20.06.2021, respectiv in data 
de 30.06.2021, pe raza judep.1.lui Boto~ani. 

► Hotararea nr. 44 din 10.07.2021 privind aprobarea Planului de masuri de protecfie, obliga/ii 
$i restricfii ce trebuie respectate de catre populafie fn contextul prelungirii "ST.ARI/ DE 
ALERT.A", fn vedereaprevenirii $i controlului i~fec/iilor generate de virusul SARS-CoV-2. 

► Hotararea nr. 45 din 16.07.2021 privind masurile luate in ceea ce prive~te situatia aparuta la 
nivelul UAT-ului Darabani ca unnare a defectarii unei pompe de captare a apei la operatorul 
de apa S.C. NOV A APASERV S.A .. 

► Hotiirarea nr. 46 din 21.07.2021 pentru aprobarea alocarii a unui container pentru asigurarea 
unui spatiu de locuit familiei BUNZIC Ioan din localitatea Copalau, comuna Copalau. 

► Hotararea nr. 47 din 27.07.2021 pentru aprobarea unui program de furnizare al apei pentru 
lunile august-septembrie 2021, in localitatile alimentate din conducta de aductiune Boto~ani-
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Flamanzi, intocmit de S.C. NOVA APASERV S.A. Boto~ani pentru comunele Criste~ti, 
Balu~eni, Co~ula, Copalau ~i ora~ Flamanzi. 

► Hotararea nr. 48 din 30.07.2021 pentru modificarea ~i completarea Planului de masuri de 
protecfie, obliga/ii ,# restricfii ce trebuie respectate de ciitre populafie in contextul prelungirii 
"STARII DE ALERTA", fn vederea prevenirii # controlului infecfiilor generate de virusul 
SARS-Co V-2, aprobat de Hotararea nr. 44 din 10.07.2021. 

► Hotararea nr. 49 din 09.08.2021 privind aprobarea Planului de miisuri de protecfie, obligaJii 
# restricJii ce trebuie respectate de ciitre populaJie in contextul prelungirii "STARII DE 
ALERT.A", in vederea prevenirii $i contro/ului infecfiilor generate de virusul SARS-CoV-2. 

► Hotararea nr. 50 din 11.08.2021 privind aprobarea Rapoartelor de Sinteza nr. 5/2021, nr. 
6/2021, nr. 7/2021 privind apararea impotriva inundatiilor, accidentelor la constructii 
hidrotehnice ~i secetei hidrologice, din judeµtl Boto~ani, pentru fenomene hidrometeorologice 
periculoase prod use in perioada 07. 07 - 29.07.2021. 

► Hotararea nr. 51 din 11.08.2021 privind aprobarea Proceselor Verbale privind constatarea ~i 
evaluarea pagubelor produse in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase in 
comunele Mileanca, Stauceni ~i Blande~ti in perioada 21.07 - 03.08.2021, la unitatile de 
invatamant din aceste UAT-uri. 

► Hotararea nr. 52 din 20.08.2021 pentru aprobarea alocarii a unui container pentru asigurarea 
unui spatiu de locuit doamnei LOJNIT A Elena din municipiul Dorohoi. 

► Hotararea nr. 53 din 20.08.2021 aprobarea Raportului de Sintez.a nr. 8/2021 privind apararea 
impotriva inundatiilor, accidentelor la constructii hidrotehnice ~i secetei hidrologice, din 
judeµtl Boto~ani, pentru fenomene hidrometeorologice periculoase produse in perioada 02.08 -
05.08.2021. 

► Hotararea nr. 54 din 10.09.2021 privind aprobarea scenariilor de functionare pentru fiecare 
unitate de invafamant dinjudetul Boto~ani, incepfuld cu 13.09.2021. 

► Hotararea nr. 55 din 10.09.2021 privind aprobarea Rapoartelor de Sinteza nr. 9/2021, ~i nr. 
10/2021 privind apararea irnpotriva inundatiilor, accidentelor la constructii hidrotehnice ~i 
secetei hidrologice, din judetul Boto~ani, pentru fenomene hidrometeorologice periculoase 
produse in perioada 24.08 - 29.08.2021. 

► Hotararea nr. 56 din 10.09.2021 privind propunerea includerii pe Lista spitalelor ~i unitatilor 
de dializa care asigura asistenta medicala pentru pacienti, cazuri confirmate ~i suspecte 
Co VID-19 a Spitalului de Recuperare "Srantul Gheorghe" Boto~ani. 

► Hotararea nr. 57 din 10.09.2021 privind aprobarea Planului de miisuri de protecfie, obliga/ii 
$i restricfii ce trebuie respectate de catre populaJie in contextul prelungirii "STARII DE 
ALERT .A", fn vederea prevenirii ~i controlului infecfiilor generate de virusul SARS-Co V-2. 

► Hotararea nr. 58 din 15.09.2021 privind stabilirea masurilor ce trebuie respectate de 
urmatoarele UAT - uri: Todora, Comi ~i Roma, ca urmare a depa~irii incidenfei cumulate la 14 
zile peste 3/1000 de locuitori; 

► Hotararea nr. 59 din 15.09.2021 pentru aprobarea alocarii a patru construcµi u~oare din 
elemente modulare Spitalului Municipal Dorohoi. 

► Hotararea m. 60 din 17.09.2021 privind aprobarea scenariilor de funqionare pentru fiecare 
unitate de i:nvaµmant din judeful Boto~ani, pentru saptamana 20 - 24.09.2021. 

► Hotararea nr. 61 din 20.09.2021 pentru modificarea ~i completarea Planului de masuri de 
protec(ie, obligaJii fi restric/ii ce trebuie respectate de ciitre populafie in conte.xtul prelungirii 
"ST.ARI/ DE ALERT.A'', fn vederea prevenirii $i controlului infecfiilor generate de virusu/ 
SARS-CoV-2. 

► Hotararea nr. 62 din 20.09.2021 privind stabilirea masurilor ce trebuie respectate de 
urmatoarele U AT - uri: Havama ~i Curte~ti, ca urmare a depa~irii incidentei cumulate la 14 
zile peste 3/1000 de locuitori; 

► Hotararea nr. 63 din 22.09.2021 privind solicitarea catre CNCCI a emiterii Ordinului 
Comandantului Actiunii pentru instituirea masurii de carantina zonala pentru satul Roma, 
comuna Roma. 
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► Hotararea m. 64 din 22.09.2021 privind solicitarea catre CNCCI a emiterii Ordinului 
Comandantului Actiunii pentru instituirea masurii de carantina zonala pentru sarul Tudora, 
comlllla Tudora. 

► Hotararea m. 65 din 22.09.2021 privind stabilirea masurilor ce trebuie respectate de 
urmatoarele UAT - uri: Boto~ani, Blande~ti, Mihai Eminescu,. Rachiti, Vomiceni ~i Vorona, ca 
urmare a depa~irii incidentei cumulate la 14 zile peste 3/1000 de Jocuitori; 

► Hotararea m. 66 din 24.09.2021 pentru modificarea ~i completarea Planului de masuri de 
protec/ie, obligafii fi restricf ii ce trebuie respectate de catre populaJie fn contextul prelungirii 
"STARll DE ALERTA", fn vederea prevenirii fi controlului infecfiilor generate de virusul 
SARS-Co V-2. 

► Hotararea m. 67 din 24.09.2021 privind stabilirea masurilor ce trebuie respectate de 
urmatoarele UAT - uri: Cordareni ~i Vladeni, ca unnare a depa~irii incidentei cumulate la 14 
zile peste 3/1000 de locuitori. 

► Hotararea m. 68 din 24.09.2021 privind aprobarea scenariilor de functionare pentru fiecare 
unitate de invata.mant din judeµil Boto~ani, pentru saptamana 2 7. 09 - 01.10.2021. 

► Hotararea m. 69 din 27.09.2021 privind stabilirea masurilor ce trebuie respectate de 
urmatoarele UAT - uri: Flamanzi, Bal~eni, Copalau ~i Dangeni, ca mmare a depa~irii 
incidentei cmnulate la 14 zile peste 3/1000 de locuitori. 

► Hotararea nr. 70 din 28.09.2021 privind solicitarea catre CNCCI a emiterii Ordinului 
Comandantului Actiunii pentru instituirea masurii de carantina zonala pentru satele Curte~ti, 
Baiceni, Manastirea Doamnei, comlllla Curte~ti. 

► Hotararea m, 71 din 01.10.2021 privind stabilirea masurilor ce trebuie respectate de 
urmatoarele UAT - uri: Dersca, Vacu1e~ti, Leorda ~i Stauceni, ca urmare a depi'i~irii incidentei 
cumulate la 14 zile peste 3/1000 de locuitori. 

► Hotararea nr. 72 din 01.10.2021 privind aprobarea scenariilor de funcµonare pentru fiecare 
unitate de invaffunant din judetul Boto~ani, pentru saptamana 04.10 - 08.10.2021. 

► Hotararea nr. 73 din 02.10.2021 privind stabilirea masurilor ce trebuie respectate de 
unnatoarele UAT - uri: Dersca, Vacule~ti, Leorda ~i Stauceni, ca urmare a depa~irii incidentei 
cumulate la 14 zile peste 3/1000 de locuitori. 

► Hotararea nr. 74 din 02.10.2021 privind aprobarea scenariilor de functionare pentru fiecare 
unitate de invatarnant din judepil Boto~, pentru saptamana 04.10 - 08.10.2021. 

► Hotararea nr. 75 din 03.10.2021 pentru modificarea Planului de masuri de protecfie, obligafii 
~i restric/ii ce trebuie respectate de catre popula/ie in contextul prelungirii "STARJI DE 
ALERT A", in vederea prevenirii fi controlului infec/iilor generate de virusul SARS-Co V-2. 

► Hotararea nr. 76 din 04.10.2021 privind stabilirea masurilor ce trebuie respectate de 
mmatoarele UAT - uri: Comi, Co~ula, Frumu~ica, Lunca, Nic~eni, Sulifa ~i Unteni, ca urmare 
a dep~irii incidenfei cumulate la 14 zile peste 3/ 1000 de locuitori. 

► Hornrfu-ea m. 77 din 06.10.2021 privind propunerea prelungirii masurii de carantina zonala 
pentru satul Roma, comuna Roma. 

► Hotararea nr. 78 din 07.10.2021 privind propunerea prelungirii masurii de carantin! zonala 
pentru satu1 Tudora, comlllla Tudora. 

► Hotararea nr. 79 din 06.10.2021 privind stabilirea masurilor ce trebuie respectate de 
unnatoarele UAT - uri: Mihai Eminescu, Rachiti ~i Verona, ca unnare a dep~irii incidentei 
cumulate la 14 zile peste 3/1000 de locuitori. 

► Hotararea m. 80 din 06.10.2021 privind stabilirea masurilor ce trebuie respectate de 
rnunicipiul Boto~ani, ca urmare a dep~irii incidentei cumulate la 14 zile peste 3/1000 de 
locuitori. 

► Hotararea nr. 81 din 06.10.2021 privind stabilirea masurilor ce trebuie respectate de 
unnatoarele UAT- uri: Gorbane$ti, Havarna ~i Mihaileni, ca urmare a depa~irii incidentei 
cumulate la 14 zile peste 3/1000 de locuitori. 

► Hotararea nr. 82 din 08.10.2021 privind aprobarea Planului de miisuri de protecJie, obliga/ii 
~i restricfii ce trebuie respectate de catre populafie fn contextul prelungirii "STARII DE 
ALERTA", fn vederea prevenirii $i controlului infec/iilor generate de virusul SARS-CoV-2. 
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► Hotararea nr. 83 din 08.10.2021 privind stabilirea masurilor ce trebuie respectate de 
municipiul Dorohoi, ca urmare a depa~irii incidentei cumulate la 14 zile peste 3/1000 de 
locuitori. 

► Hotararea nr. 84 din 08.10.2021 privind stabilirea masurilor ce trebuie respectate de comuna 
Vladeni, ca unnare a depa~irii incidentei cumulate la 14 zile peste 3/1000 de locuitori. 

► Hotararea nr. 85 din 08.10.2021 privind aprobarea scenariilor de functionare pentru fiecare 
unitate de invatamant din j udetul Boto~ani, incepand cu 08.10.2021. 

► Hotararea nr. 86 din 09.10.2021 privind propunerea prelungirii masurii de carantina zonala 
pentru comuna Sulita, cu toate satele apaqinatoare. 

► Hotararea nr. 87 din 11.10.2021 privind stabilirea masurilor ce trebuie respectate de 
urmatoarele UAT - uri: Balu~eni ~i Copalau, ca urmare a depa~irii incidentei cumulate la 14 
zile peste 3/1000 de locuitori. 

► Hotararea nr. 88 din 11.10.2021 privind stabilirea masurilor ce trebuie respectate de 
unnatoarele UAT - uri: Dimacheni ~i lbane~ti, ca unnare a depa~irii incidentei cumulate la 14 
zile peste 3/1000 de locuitori. 

► Hotararea nr. 89 din 12.10.2021 privind stabilirea masurilor ce trebuie respectate de 
urmatoarele UAT - uri: Bucecea, ~tefane~ti ~i comuna Lozna, ca urmare a depill?irii incidentei 
cumulate la 14 zile peste 3/1 000 de locuitori. 

► Hotararea nr. 90 din 12.10.2021 privind stabilirea masurilor ce trebuie respectate de comuna 
Curte~ti, ca urmare a depa~irii incidentei cumulate la 14 zile peste 3/1000 de locuitori. 

► Hotararea nr. 91 din 13.10.2021 privind stabilirea masurilor ce trebuie respectate de 
urmatoarele UAT - uri: Roma, Tudora ~i Vii~oara, ca unnare a depa~irii incidentei cumulate la 
14 zile peste 3/1000 de locuitori. 

► Hotararea nr. 92 din 14.10.2021 privind stabilirea masurilor ce trebuie respectate de 
urmatoarele UAT p uri: Leorda, Blande~ti, Hlipiceni, Ungureni, Vlasine~ti ~i Vorniceni, ca 
unnare a depa~irii incidentei cumulate la 14 zile peste 3/1000 de locuitori. 

► Hotararea nr. 93 din 15.10.2021 privind stabilirea masurilor ce trebuie respectate de comuna 
Criste~ti, ca urmare a dep~irii incidentei cumulate la 14 zile peste 3/1000 de locuito1i.. 

► Hotararea nr. 94 din 15.10.2021 privind stabilirea masurilor ce trebuie respectate de 
urmatoarele UAT - uri: Sendriceni ~i Durne~ti, ca urmare a depa§irii incidentei cumulate la 14 
zile peste 3/1000 de locuitori. 

► Hotararea nr. 95 din 18.10.2021 privind stabilirea masurilor ce trebuie respectate de comuna 
Co~ula, ca unnare a depa~irii incidenfei cumulate la 14 zile peste 3/1000 de locuitori. 

► Hotararea nr. 96 din 18.10.2021 privind stabiliTea masurilor ce trebuie respectate de 
urmatoarele UAT - uri: ~endriceni ~i Durne~ti, ca urmare a depa~irii incidenjei cumulate la 14 
zile peste 3/1000 de locuitori. 

► Hotararea nr. 97 din 20.10.2021 privind solicitarea catre CNCCI a emiterii Ordinului 
Comandantului Acliunii pentru instituirea masurii de carantina zonala pentru comuna Criste~ti, 
cu toate satele apartinatoare. 

► Hotararea nr. 98 din 20.10.2021 privind stabilirea masurilor ce trebuie respectate de 
urmatoarele UAT - uri: Mihai Eminescu, Vorona, Saveni, Broscauti, Santa Mare ~i Vacule~ti, 
ca urmare a depa~irii incidentei cumulate la 14 zile peste 3/1000 de locuitori. 

► Hotararea nr. 99 din 20.10.2021 privind stabilirea masurilor ce trebuie respectate de 
municipiul Boto~ani, ca urmare a depa~irii incidentei cumulate la 14 zile peste 3/1000 de 
locuitori. 

► Hotararea nr. 100 din 21.10.2021 privind propunerea prelungirii masurii de carantinare zonala 
pentru comuna Sulita, cu toate satele apaqinatoare. 

► Hotararea nr. 101 din 21.10.2021 privind stabilirea masurilor ce trebuie respectate de 
urmatoarele UAT - uri: Lunca ~i Mileanca, ca urrnare a dep[§irii incidentei cumulate la 14 zile 
peste 3/1000 de locuitori. 

► Hotararea nr. 102 din 21.10.2021 privind solicitarea catre CNCCI a emiterii Ordinului 
Comandantului Acliunii pentru instituirea masurii de carantina zonala pentru comuna Criste~ti, 
cu toate satele apartinatoare. 
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► Hotararea nr. 103 din 22.10.2021 privind stabilirea masurilor ce trebuie respectate de 
unnatoarele DAT - uri: Dorohoi, Brae~ti. Gorbane~ti, Mitoc ~i Rachiti, ca urmare a dep~irii 
incidentei cumulate la 14 zile peste 3/1000 de locuitori. 

► Hotararea nr. 104 din 24. l 0.2021 privind modificarea Planului de miisuri de protecfie, 
obligaJii ,# restric/ii ce trebuie respectate de catre populaJie in contextul prelung;,rii "ST.ARJJ 
DE ALERT .A", in vederea prevenirii fi controlului infecJiilor generate de virusul SARS-Co V-2. 

► Hotararea nr. 105 din 26.10.2021 privind modificarea $i completarea Planului de masuri de 
protecfie, obligaJii ~i restric(ii ce trebuie respectate de ciitre populaJie in contextul prelung;,rii 
"ST.ARJJ DE ALERT.A", fn vederea prevenirii fi controlului infecfiilor generate de virusul 
SARS-Co V-2. 

► Hotararea nr. 106 din 03.11.2021 pentru aprobarea alocarii a unui container pentru asigurarea 
unui spatiu de locuit doamnei LOJNIT A Elena din municipiul Dorohoi. 

► Hotiirarea nr. 107 din 06.11.2021 p1ivind aprobarea scenariilor de funcfionare pentru fiecare 
unitate de invatamant din judetul Boto~ni, incepand cu 08.11.2021. 

► Hotararea nr. 108 din 09.11.2021 privind aprobarea Planului de miisuri de protecJie, obligafii 
~-i restricJii ce trebuie respectate de ciitre populaJie fn contextul prelungirii "ST.ARI] DE 
ALERT A", fn vederea prevenirii # controlului infecfiilor generate de virusul SARS-Co V-2. 

► Hotararea nr. 109 din 12.11.2021 privind aprobarea scenariilor de functionare pentru fiecare 
unitate de invatamant din judetul Boto~ani, incepand cu 15.11.2021. 

► Hotararea nr. 110 din 20.11.2021 privind aprobarea scenariilor de functionare pentru fiecare 
unitate de invi.\ti.imant din judetul Boto~ani, incepand cu 22.11.2021. 

► Hotararea nr. 111 din 26.11.2021 privind aprobarea scenariilor de funcponare pentru fiecare 
unitate de invaffilllant din judeµil Boto~ani, incepand cu 02.12.2021. 

► Hotararea nr. 112 din 27.11.2021 privind modificarea ~i completarea Planului de masuri de 
protecfie, obligaJii ~i restricf ii ce trebuie respectate de ciitre populaJie f n contextul prelungirii 
"STAR[/ DE ALERT.A", fn vederea prevenirii ~i controlului infec/iilor generate de virusul 
SARS-Co V-2. 

► Hotararea nr. 113 din 29.11.2021 privind completarea Planului de miisuri de protecfie, 
obligafii ~i restricfii ce trebuie respectate de ciitre populafie fn contextul prelungirii "ST.ARI] 
DE ALERTA", fn vederea prevenirii ~i controlului infecJiilor generate de virusul SARS-CoV-2. 

► Hotararea nr. 114 din 03.12.2021 privind aprobarea scenariilor de functionare pentru fiecare 
unitate de invafamant dinjudeµil Boto~ani, mcepand cu 06.12.2021. 

► Hotararea nr. 116 din 09.12.2021 privind aprobarea Planului de miisuri de protec/ie, obligaJii 
fi restric/ii ce trebuie respectate de catre populaJie in contextul prelungirii "ST.ARI! DE 
ALERT.A", fn vederea prevenirii ~; controlului infec/iilor generate de virusul SARS-CoV-2. 

► Hotrum-ea nr. 115 nus-a adoptat. 

3. Numirul ordinelor emise de prefect pe linia gestionArii situatiilor de urgenta 
a) privind reactualizarea listei membrilor ~i consultan/ilor Comitetului Judefean pentru 

SituaJii de UrgenJii Judefean Boto~ani: 

in anul 2021 s-au elaborat ~i supus spre aprobare 10 ordine cu privire la actualizarea listei 
membrilor ~i consultantilor Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Boto~ani: OP nr. 
43/15.02.2021, O.P. nr. 112/08.04.2021, O.P. nr. 132/07.05.2021, O.P. m. 203/24.06.2021, O.P. 
nr. 218/09.07.2021, O.P. nr. 279/07.09.2021, O.P. nr. 293/17.09.2021, O.P. nr. 306/28.09.2021, 
O.P. nr. 348/27.10.2021 ~i O.P. nr. 378/07.12.2021. 

b) Pentru constituirea nucleului de coordonare a vaccinarii din cadrul CJCCI Boto~ani au 
fost emise 2 ordine: O.P. nr. 14/14.01.2021 ~i O.P. nr. 128/07.05.2021. 

c) Pentru gestionarea situa/iilor de urgenfii generate de factorii de rise specifici judeJului 
Boto~ani fn anul 2021 au Jost emise 17 ordine ale prefectului, dupa cum urmeaza: 
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- O.P. nr. 13/11.01.2021 prin care se aproba constituirea unei comisii mixte pentru 
constatarea ~i evaluarea pagubelor produse la in:frastructura rutiera de pe raza U.A.T. Frumu~ica; 

- O.P. nr. 133/10.05.2021 privind aprobarea constituirii comisiei de verificare a modului in 
care au fost salubrizate cursurile de apa ~i au fost realizate ~i intret:inute ~anturile ~i rigolele, pentru 
asigurarea secp.unilor de scurgere a apelor rnari, pe raza unitatilor administrativ-teritoriale din 
judetul Boto~ani; 

- O.P. nr. 158/27.05.2021 privind constituirea unei comisii mixte a carei activitate are ca 
scop, constatarea stru-ii de degradare a unor tronsoane de drumuri nationale ~i a unor podete 
aferente acestora, de pe raza judetului Boto~ani; 

- O.P. nr. 198/18.06.2021 privind aprobarea constituirii comisiilor care au ca activitate 
constatarea ~i evaluarea pagubelor prod use pe raza j udetului Boto~ani ca urmare a fenomenelor 
hidrometeorologice periculoase din perioada 28.05-15.06.202 l; 

- O.P. nr. 201/24.06.2021 privind aprobarea constituirii comisiilor care au ca activitate 
constatarea ~i evaluarea pagubelor produse pe raza judetului Boto~ani ca urmare a fenomenelor 
hidrometeorologice periculoase din perioada 18.06-20.06.2021; 

- O.P. nr. 207/29.06.2021 prin care se aproba constituirea unei comisii care are ca obiectiv 
constatarea ~i evaluarea pagubelor produse la culturile agricole ca urmare a fenomenelor 
hidrometeorologice periculoase; 

- O.P. nr. 212/02.07.2021 privind constituirea comisiei care va constata si evalua pagubele 
produse de fenomenele hidrometeorologice pe raza comunei Mihai Eminescu; 

- O.P. nr. 228/23.07.2021 privind constituirea comisiei care va constata si evalua pagubele 
produse de fenomenele hidrometeorologjce pe raza comunelor Albe~ti, Paltini~, Romane~ti, Santa 
Mare, Leorda, Copalau ~i Avrameni; 

- O.P. nr. 234/27.07.2021 privind constituirea comisiei care va constata si evalua pagubele 
produse de fenomenele hidrometeorologice pe raza comunelor Mileanca ~i Calara~i; 

- O.P. nr. 237/02.08.2021 privind constituirea comisiei care va constata si evalua pagubele 
produse de fenomenele hidrometeorologice in perioada 28-29.07.2021; 

- O.P. nr. 245/05.08.2021 privind constituirea comisiei care va constata si evalua pagubele 
prod use de fenomenele hidrometeorologice la case, pe raza U AT Saveni, Cal~i, Vlasine~ti; 

- O.P. nr. 246/05.08.2021 privind constituirea cornisiei care va constata ~i evalua pagubele 
produse de fenomenele hidrometeorologice pe raza comunei Hane~ti; 

- O.P. nr. 248/06.08.2021 privind constituirea comisiei care va constata ~i evalua pagubele 
produse la culturile agricole pe raza comunelor Gorbane~ti, Hane~ti, Mihala~eni, Rachiti, Saveni, 
Stauceni, Ungureni, Unteni, Vlasine~ti; 

- O.P. nr. 256/09.08.2021 privind constituirea comisiei care va constata ~i evalua pagube}e 
produse de fenornenele hidrometeorologice pe raza UAT Darabani, Broscauti. Ca.Hira~i. Paltini~; 

- O.P. nr. 271/27.08.2021 privi.nd constituirea comisiei care va constata ~i evalua pagubele 
produse de fenomenele hidrometeorologice pe raza comunei Hili~eu Horia; 

- O.P. nr. 276/06.09.2021 privind constituirea comisiei care va constata ~i evalua pagubele 
produse de fenomenele hidrometeorologice in perioada 28-29.08.2021; 

- O.P. nr. 331/15.10.2021 prin care se aproba constituirea comisiei de verificare a starii 
tehnice ~i functionale a construqiilm hidrotehnice cu rol de aparare nnpotri va inundatiilor - 2021. 

Comisiile numite prin ordine ale prefectului au constatat ~i evaluat pagubele produse in 144 
localititi din 47 unitafi administrativ-teritoriale afectate de pe raza judetu1ui Boto~ani. Pe baza 
datelor din procesele verbale de constatare ~i evaluare a pagubelor i:ncheiate in teren, Grupul de 
Suport Tehnic privind apararea impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, 
accidentelor la constructii hidrotehnice ~i poluarilor accidentale din judetul Boto~ani a intocrnit 10 
rapoarte de sinteza. Valoarea total.a estimati a pagubelor produse in anul 2021 a fost de 
16.250,8 mii lei. 

in urma constatarii ~i evaluarii pagubelor produse de fenomenele hidrometeorologice 
periculoase, de catre comisiile de constituite prin ordine ale prefectului, Institutia Prefectului-
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judeµ.tl Boto~ani a intocmit 5 Proiecte de Hotiriri de Guvern privind alocarea unor sume din 
Fondul de intervenpe la dispozitia Guvernului prevazut 1n bugetul de stat pe anul 2021, pentru 
judetul Boto$ani, in vederea inlaturarii efectelor fenomenelor hidrometeorologice periculoase 
produse in anul 2021, astfel: 

- Proiect de Hotarare de Guvern ~i Nola de Fundamentare privind alocarea unei sume de 
bani comunei From~ica, judeful Boto~ani, din Fondul de interven/ie la dispozi/ia Guvernului 
prevazut fn bugetul de stat pe anul 2021, fn vederea refacerii infrastructurii rutiere afectatii ca 
urmare ajenomenelor hidrometeorologice deosebite care au avut loc in data de 06 ianuarie 2021; 

- Proiect de Hotarare de Guvern # Nota de Fundamentare privind alocarea unei sume de 
bani pentru Judeful Boto,rani, din Fondul de intervenfie la dispozifia Guvemului pe anul 2021, in 
vederea refacerii infrastructurii ruliere afectatii ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice 
deosebite care au avut lac fn perioada 29 mai-30 iunie 2021, pe raza JudeJului Boto1ani; 

- Proiect de Hotlirdre de Guvern ~i Nota de Fundamentare privind repartizarea unor sume 
din transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale, prevazute f n bugetul Ministerului 
Educafiei pentru Jinan/area in anul 2021 a lucrarilor de investi/ii pentru refacerea ,ri punerea fn 
siguranfii a injrastructurii unor unitafi de inviifamant preuniversitar de stat afectate ca urmare a 
calamitci/ilor naturale produse de fenomenele meteorologice fi hidrologice fnregistrate in luna 
iulie 2021 pe raza judeJului Boto$ani; 

- Proiectul de Hotliriire de Guvern # Nata de Fundamentare privind alocarea unor sume 
de bani pentru 20 de unitii/i administrativ-teritoriale din Jude/ul Boto~ani, din Fondul de 
intervenfie la dispozi/ia Guvernului pe anul 2021, fn vederea refacerii infrastructurii afectata ca 
urmare a fenomenelor hidrometeorologice deosebite care au avut lac fn perioada iulie-august 
2021; 

- Proiect de Hotiirare de Guvern # Nota de Fundamentare privind alocarea unor sume de 
bani pentru 3 unita/i administrativ-teritoriale din Judeful Boto§ani, din Fondul de interven/ie la 
dispozifia Guvernului pe anul 2021, fn vederea refacerii infrastructurii afectata ca urmare a 
fenomenelor hidrometeorologice deosebite care au avut foe in perioada 24-29 august 2021. 

Toate aceste Proiecte de Hotarare de Guvem au fost inaintate Ministerului Dezvoltarii, 
Lucrarilor Publice ~i Administratiei. 

4. Planuri aprobate 

Secretariatul Tehnic Permanent a rntocmit ~i inaintat spre aprobare pre~edintelui CJSU 
Boto!'jani a urmatoarelor documente: 

- Planificarea nominalii a pregiitirii prin cursuri a reprezentan/ilor Institu/iei prefectului $i a 
personalului cu .func/ii de conducere §i atribufii in domeniul situafiilor de urgent ii din 
administrafia publicii locala $i din servicii descentralizate §i deconcentrate, organizate la Centrul 
Zonal de Pregatire de Protecfie Civilii Baciiu, in anul 2021, aprobata prin O.P. nr. 18 din 
18.01.2021; 

- Plan(ficarea nominalti a pregatirii prin cursuri a reprezentanfilor Institufiei prefectului ~i a 
personalului cu .functii de conducere $i atribufii fn domeniul situafiilor de urgen/a din 
administrafia publica locala ~i din servicii descentralizate ,$i deconcentrate, organizate la Centrul 
Zonal de Pregatire de Protecfie Civilii Baci'iu, fn anul 2021, aprobataprin O.P. nr. 18/18.01.2021, 
modificata ,$i aprobataprin O,P. nr. 47 din 16.02.2021; 

-Planul de pregatire in domeniul situafiilor de urgenfa pentru anul 2021 aprobat prin 0 .P. nr. 
56 din 23.02.2021; 

- Planul de miisuri pentru diminuarea efectelor secetei $ilsau caniculei pe teritoriul judeJului 
Bolo,rani pentru anul 2021, aprobat prin O.P. nr. 202/24.06.2021; 

- Calendarul pentru fndeplinirea sarcinilor privind pregiitirea activitiiJilor specifice sezonului 
rece (iarna 2021-2022), pe teritoriuljudefului Boto~ani, aprobat prin 0.P. nr. 313/01.10.2021; 
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H. Monitorizarea activitatilor desfiisurate in judet pentru asigurarea ordinii publice
modalitate in care prefectul a reglementat activitate, institutiile stabilite a conlucra, rezultate 

In anul 2021, in calitate de reprezentant in teritoriu al Guvemului, Prefectul judetului 
Boto~ani a asigurat coordonarea ~i cooperarea interinstitutionala a structurilor M.A.!. pentru 
asigurarea ordinii ~i lini~tii publice, apmarea drepturilor ~i libertatilor fundamentale ale cetatenilor, 
a proprietatii publice ~i private, prevenirea ~i descoperirea infractiunilor ~i a altor incalcari ale 
legilor fo vigoare ~i prevenirea terorismului, dispunand masurile necesare pentru prevenirea 
oricaror evenimente negative cu impact asupra ordinii publice ~i sigurantei cetafeanului. 

In activitatea de asigurare ~i mentinere a ordinii publice s-au urmarit obiectivele Planului 
unic de ordine ~i siguranta publica elaborat la nivelul judeµtlui, in temeiul O.M.I.R.A. nr. 60/2010. 

Mentinerea ordinii ~i siguranfei publice a fost realizata in judetu]. Boto~ani de catre 
Inspectoratul de Politi_e Judetean Boto~ani, prin structurile proprii cu atributii in domeniu, in 
colaborare cu Inspectoratul Judetean de Jandanni ~i Inspectoratul Teritorial al Polifiei de Frontiera. 
care au participat, ~i in anul 2021, alaturi de l.P.J. Boto~ani la planificarea/executarea activitatilor 
de mentinere a ordinii ~i sigurantei publice, cu aqiuni specifice determinate de aparitia ~i 
extinderea la nivel national a pandemiei generata de coronavirusul SARS-Co V-2. 

Astfel cum reiese din Bilantul Inspectoratului de Poliµe Judetean Boto~ani, referitor la Politia 
de proximitate ~i siguranta comunitatii, polifi~tii de proximitate, conform conceptului de 

organizare a activitafii de ordine publicii in mediul urban, au solu/ionat un numar de 1.288 de 

reclamafii, petifii ~i sesiziiri, au desfa$urat 731 de activitafi fn comunitate. 
De asemenea, agenf ii de proximitate au desfii~urat activitiif i pe linia executiirii mandate/or 

de aducere (223 de mandate), veriflciiri pe linia eviden/ei populaJiei (1175), definiitorilor de arme 

(185), eviden/a militarii (95), precum ~i participari la acfiunile punctuate sau masuri de ordine de 

pe raza de competen/ii (95 acJiuni). 
in perioada de referin/a polifi~tii de proximitate au consiliat 421 persoane, au pus fn 

aplicare 183 ordine de protecJie, au constat 67 infrac(iuni in flagrant fi au solufionat 1365 dosare 

penale. 
In perioada analizata, pe raza judepilui s-a actionat in cooperare cu toate unitatile ~i 

institutiile abilitate, cu sarcini in domeniul de referinta. in scopul contracararii actelor antisociale $i 
realizmii unui climat de siguranta $i incredere pentru societatea civila. 

I. Relatia cu minorititile nationale 
Implicarea pentru implementarea Strategiei guvernamentale de imbunitiUire a situatiei 

romilor. Cooperarea cu minoritatile existente la nivelul judetului. Identificarea problemelor 
Ii ~ l t s11mo. carea m rezo varea aces ora 

Nr. Masuri / actiuni Indicator de rezultat 
crt. 
1. Coordonarea/indrumarea actiunilor structuri1or locale - 14 planuri locale de 

( expeqilor locali, mediatori sanitari $i ~colari, cadre didactice) actiune intocmite 
$i sprijinirea acestora in elaborarea planurilor locale de actiune 

2. Centralizarea planurilor locale de actiune ~1 actualizarea/ - 1 plan judefean de masuri 
elaborarea planului judetean de masuri 2021 pentru incluziunea actualizat/ elaborat 
sociala a cetatenilor romani aoartinand minoritatii rome 

3. Evaluarea stadiului de implementare a Strategiei de incluziune - 2 rapoarte semestriale de 
a cetafenilor romani apaqinand minoritatii rome, aprobata prin progres 
HG nr.18/2015. - 1 raport anual 

4. Organizarea ~edintelor online cu membrii Grupului de Lucru - 6 intalniri de lucru, online 
Mixt, pentru indrumare ~i coordonare. Organizarea de ateliere -12 ateliere judetene 
de lucru locale $i judefene in cadrul proiectelor cu finanfare - 48 ateliere locale 
europeana 
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Monitorizarea implementarii masurilor din aria de atribup.i ale 
serviciilor deconcentrate - membre in GrupuJ de Lucru Mixt, 
privind indeplinirea obiectivelor ~i sarcinilor din Strategia 
Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani 
apartirulnd minoritatii romilor pentru perioada 2015 - 2020 
Deplasari ale expertului rom din cadrul BJR in comunitatile 
rome la solicitarile autoritaµlor publice locale/~coli/licee 
comunitati rome. 
Sprijin in vederea mcheierii parteneriatului dintre Partida 
Romilor "Pro-Europa" ;;1 Inspectoratul ~colar Judetean 
Boto~ani pentru implementarea Campaniei Educat_ionale 
,,S.O.S. - Copiii Romi", avand drept scop cre~terea participarii 
~colare a copiilor ~i elevilor de etnie roma in invafamantul 
pr~colar ~i in clasa I, precum ~i accesarea locurilor speciale 
pentru candidalii romi in licee/~coli profesionale ~i universita!i-, 
in anul scolar universitar 2021-2022 
Participarea membrilor Biroului Judetean pentru Romi la 
~edinta on-line de repartizare a elevilor romi in licee/~coli 
profesionale. 

Centralizarea informatiilor cu pnvue la condifiile de viata 
concrete ale comunitafilor locale de romi din judetul Boto~ani, 
utilizand tabelul centralizator transmis de catre Agentia 
Nationala pentru Romi, cu premzarea elernentelor privind 
numarul de locuitori romi, accesul la apa potabila ~i accesul la 
enern:ie electrica/per localitate. 
Monitorizarea ~i participarea la activitajile campaniei civice 
,,Vrem respect", organizata ~i desra~urata la nivel national de 
Partida Romilor ,,Pro-Europa", pentru identificarea 
principalelor probleme ~i nev01 ale comunitatilor rome in 
domenii precurn educatia, sanatatea, infrastructura, cultura, 
participarea civica, mediul social ~i economic in vederea 
includerii respectivelor probleme ~i nevoi pe agenda publica a 
Guvernului Romaniei. 
Informarea permanenta a comunitatilor rome despre riscurile la 
care se supun in cazul nerespectarii masurilor de prevenfie 
privind virusul Covid-19, precum ~1 despre preventia 
imbolnavirilor prin vaccinare ~i ce trebuie sa ~tie populafia 
roma des pre vaccinarea anti Covid-19. 

Asigurarea de consiliere ~i asistenta, membrilor comunitatii de 
rom1, in intocmirea dosarelor de unna~i a deportatilor ~i 
depunerea la Casa Judeteana de Pensii Boto~ani in conditiile 
aplicarii Legii Nr. 154/2021, pentru modificarea ~i completarea 
Ordonanfei Guvernului Nr. 105/1999 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate 
in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pan.a la 6 
martie 1945 din motive etnice 

- 30 vizite de monitorizare 
in 15 comunitatile locale de 
rom1 

- 30 deplasari 

- 1 protocol de colaborare, 
incheiat 
- participarea alaturi de 
inspectorul pentru 
rninoritati la 4 campanu 
educationale des~urate ~1 

informarea/ consilierea a 
400 etnici romi 
- 200 locuri scoase la 
concurs pentru invatamantul 
liceal, 60 ocupate. 
- 3 7 locuri scoase la concurs 
pentru invatamantul 
profesional, 20 ocupate 
- 17 localitati din judet 
participante 
- 1 7 chestionare completate 

- 8 activiti.i!i organizate 
desfa~urate la nivelul 
localitatilor: 
Boto~ani, Dorohoi, 
~tefane~ti, Saveni, 
Flamiinzi, Albe~ti, Balu~eni, 
Co~ula 

- 15 comunitati acoperite 
- 1500 persoane infonnate 

- au fost depuse peste 250 
de dosare care sunt in 
a~eptarea deciziilor de 
admitere. 

13. Sprijinirea Asociatiei Comunitaplor Marginalizate (ACM) in - 70 vfu"stnici romi 
implementarea: 
a. Proiectului "LATCHO DIVES!" al Fundatiei germane 
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,,Amintire, Responsabilitate ~i Viitor" (EVZ Foundation) 
b. Proiectului "Putem mai rnult irnpreuna", prin prograrnul - 20 beneficiari 

FRDS, irnplementat 1n parteneriat cu Agenpa ,,Impreuna" 
Bucuresti, in 4 comunitati locale de romi 

14. Continuarea promovarii activitaµlor desta~urate in cadrul - 3 campanii de promovare 
Campaniei educaµonale ,,SOS-Copiii romi" 2022, potrivit a importantei finalizarii 
protocolului de colaborare dintre Asociatia Partida Romilor educatiei in 15 comunitati 
. .Pro-Europa" si Insoectoratul Scolar Judetean Botosani deromi 

15. Continuarea activitaµi cu privire la derularea proiectului - 900 de bro~uri distribuite 
"T AEJ-Transparenta, accesibilitate ~· educatie juridica prin - 84 de roll-up-uri 
imbunatatirea comunicarii publice la nivelul sistemului distribuite 
judiciar", cod SIPOCA 454/cod MvSMIS2014+118765 

16. Organizarea unor evenimente cu caracter cultural inscrise in 
calendarul cultural al romilor: 

• Ziua internaµonala a Romilor - 8 aprilie; 

• Ziua europeana de comemorare a victirnelor Holocaustului 
impotriva romilor, Samudaripen - 2 august. 

• Ziua Minoritatilor Nationale - 18 decembrie 

17. Facilitarea accesarii proiecte integrate, destinat e incluziunii - 8 cereri de finantare scrise 
romilor prin identificarea ~i corelarea acestor activitatifmasuri - 6 cereri de finantare in 
eli11,ibile la finantarea din fonduri exteme nerambursabile implementare 

18. Urmarirea organizarii de cursuri de fo1mare profesionala - 193 romi beneficiari de 
(functie de profilul cursantilor ~i oferta de pe piata rnuncii) calificari profesionale 

19. Facilitarea implementarii la nivel local a Programului National - 324 beneficiari 
,,~coala dupa ~coala" pentru elevi claselor clasele I-VIII in 
comunitatile cu nr. mare de elevi romi 

20. Urmarirea derularea Programului National ,,A Doua ~ansa" in 6 - 102 beneficiari 
comunitati, pentru finalizarea invatamantului obligatoriu 

21. Sprijinirea procesului de intrare in legalitate a etnicilor romi, - 35 persoane 
constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate funciara 

22. Sprijinirea initiativelor locale pentru dezvoltarea capacitatii - 15 antreprenori romi, 
antreprenoriale a populatiei rome in judeµil Boto~ani beneficiari de subventii 
Promovarea antreprenorialului in randul comunitatilor locale ca pentru infiintarea de SC 
solutie pentru activarea partenerilor locali 

23. Cre~terea incluziunii romilor, reducerea discrirninarii, - 421 beneficiari de servicii 
managementul crizelor prin organizarea de Centre Comunitare socio-medicate 
care au ca scop acordarea de servicii sociale integrate, socio-
medicate si educationale, direct m comunitatile de romi 

24. Cre~terea accesului romilor pe piata muncii - 94 beneficiari romi care 
au fost angajati pe piata 
muncii in unna calificarilor 
Profesionale 

Alte activitiifi desjli.§urate: 
- s-au intocmit inform.an ~i comunicari privind oportunitati de finantare pentru proiecte ~i 
interventii destinate incluziunii romilor; 
- s-a actualizat baza de date despre personalul din cadrul institutiilor publice de la nivelul judetului 
Boto~ani, care sunt implicate in aplicarea ~i monitorizarea Strategiei Guvemului Romaniei de 
incluziune a cetatenilor romani apaqinand minoritatii rome; 
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- s-a actualizat baza de date despre comunitiilile de romi, vulnerabilitiifile acestora, proiecte 
implementate ~i personalul din cadrul institutiilor publice de la nivelul judefului Boto~ani implicat 
in aplicarea ~i monitorizarea politicilor publice focusate pe romi. 

J. Activitati pentru urmiirirea modului de aplicare a unor acte normative 

1. Aplicarea prevederilor Legii n.-. 35/2007 privind cresterea sigurantei in unititile de 
invitamint, cu modificirile ulterioare - numar intalniri de lucru si periodicitatea lor. planuri 
aprobate 

Planul Te:ritorial Comun de Actiune a fost aprobat prin OP nr. 364/05.10.2020. 
Documentele mentionate au fost transmise Consiliului Judetean Boto~ani, autoritatilor 
administratiei publice locale din judet, Inspectoratului de Politie Judetean Boto~ani, Inspectoratului 
de Jandanni Judetean Boto~ani, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Boto~ani, lnspectoratului 
~colar Judetean Boto~ani, Centrului de Prevenire, Evaluare ~i Consiliere Antidrog Boto~ani, 
politiilor locale din uni ta tile administrativ-teritoriale ~i unitatilor de invafamant din judet. 

Pentru cre~terea sigurantei 1n unitatile de invatamant au fast initiate ~i organizate diverse 
activitaµ. Astfel, in data de 06.02.2021, Prefectul Judetului Boto~ani a organizat o videoconferinta 
cu autoritatile adrninistratiei publice locale, structurile abilitate ~i directorii unitiitilor de 
invatamant, in cadrul careia au fost dezbatute masurile ce se impun a fi luate i'n ceea ce prive~te 
deschiderea unitatilor de invatam.ant in data de 08.02.2021 ~i desf'~urarea actului de invatamant in 
conditii optime. 

Pe parcursul semestrului al II-lea al anului ~colar 2020-2021, Institutia Prefectului-Judeful 
Boto~ani a solicitat unui numar de 4 unitap administrativ-te:ritoriale (la cererea Ministerului 
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice ~i Administratiei) sa transmita catre minister, documentele necesare 
pentru includerea in LISTA sinteza a CNI a 4 unitaµ de invatamant (care detin gmpuri sanitare 
situate in curte, fhra apa curenta ~i canalizare ~i care nu sunt cuprinse intr-un program de finantare). 

Prin Ordinul Prefectului nr. 49/17.02.2021 s-au reorganizat grupu.1 interinstitutional ~i 
grupul de lucru cu atributii in ceea ce prive~te intocmirea, insu~irea, aplicarea ~i monitorizarea la 
nivel judetean a planurilor teritoriale comune de acpune pentru cre~terea gradului de siguranta a 
elevilor ~i a personalului didactic ~i prevenirea delincventei juvenile in incinta ~j in zonele 
adiacente unitatilor de invatrunant preuniversitar. Ordinul a fost difuzat spre ~tiinta ~i confonnare, 
Inspectoratului de Politie Judetean Boto~ani, Inspectoratului de Jandarrni Judetean Botoeyani, 
lnspectoratului pentru Situafii de Urgenta al Judetului Boto~ani, Inspectoratului ~colar Judetean 
Boto~ani, Centrului de Prevenire, Evaluare eyi Consiliere Antidrog, Consiliului Judetean Boto~ani, 
unitafilor administrativ-teritoriale din judet ~i politiilor locale organizate la nivelul unitatilor 
administrative-teritoriale. 

in contextul reluarii cursurilor in unitatile de invatamfult (pe baza unei evaluiiri realiz.ata in 
luna august 2020), la nivelul judetu).ui Boto~ani s-a intocmit o situaµe cu privire la un numar de 
109 cladiri ce aparpn unor unitati de invatamant, care functioneaza fara autorizatie de securitate la 
incendiu, ca unnare a efecturuii unor lucrari de extinderi eyi/sau modemizari. in acest sens, lnstitutia 
Prefectului-Judetul Botoeyani a solicitat unui numar de 41 unitati administrative-teritoriale sa 
actioneze in consecinta, avand in vedere prevederile legale in vigoare. 

In ~edinta Colegiului Prefectural al Judetului Boto~ani din 31.03.2021 a fost supusa 
prezentarii ~i dezbaterii, tema privind rezultatele ~i indicatorii de evaluare obtinuti in perioada 
septembrie 2020-februarie 2021, ca unnare a implementarii ,,Planu.lui Teritorial Comun de Actiune 
pentru cre~terea gradului de siguranta a elevilor ~i personalului didactic ~i prevenirea delicveniei 
juvenile in incinta ~i in zonele adiacente unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul ~colar 
2020/2021 ". Din datele prezentate au reie~it urmatoarele aspecte: 
- o scadere a numarului de infracfiWli sesiz.ate fata de semestrul I al anului ~colar 2019/2020; 
- nu au rezultat cauze care sa conduca la concluzia confruntarii cu un fenomen infractional in acest 
sector; 
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- actiunile de control pe linia Legii nr. 333/2003 au creat prerniza imbunatatirii masurilor de 
securitate adoptate de unitatile de invatamfult ~i cre~terea gradului de siguranta al elevilor ~i 
personalului didactic. 
- nu au fost identificate unitati de 1nvatamant cu grad de rise. 

Unul dintre subiectele prezentate in cadrul ~edintei Colegiului Prefectural al Judep.1lui 
Boto~ani din data de 26.04.2021 a fost acela cu privire la prevenirea incendiilor in unita!i de 
invatamant, unitati spitalice~ti ~i unitati de asistenta sociala. in acest sens, a fost prezentata situatia 
unitatilor de invatamant din judetul Boto~ani in ceea ce prive~te detinerea autorizatiilor de 
securitate la incendiu, punandu-se accentul pe obligatia autoritatilor administratiei publice locale de 
a asigura condiµile de functionare, inclusiv obtinerea ~i mentinerea autorizatiei sanitare de 
functionare ~i autorizatiei de securitate la incendiu. 

S-a organizat in data de 02.07.2021, la sediul Institutiei Prefectului~Judetul Boto~ani, 
intalnirea de lucru, trimestriala (aferenta incheierii trimestrului II calendaristic ~i incheierii 
semestrului al II-lea §i anului §Colar 2020-2021) la care au participat o parte dintre mernbrii 
grupului interinstitutional responsabil cu punerea in aplicare, la nivel judetean a prevederilor 
PTCA, precum ~i cu evaluarea stadiilor de implementare ale acestuia (de la nivelul eel mai inalt de 
reprezentare) ~i membrii grupului de lucru (constituite la nivel judetean conform OP nr. 
49/17.02.2021 prin care s-a reorganizat grupul interinstitutional ~i grupul de lucru cu atributii in 
ceea ce prive§te intocmirea, insu§irea, aplicarea ~i rnonitorizarea la nivel judetean a ,,Planurilor 
Teritoriale Comune de Aqiune pentru cre§terea gradului de siguranta a elevilor ~i a personalului 
didactic ~i prevenirea delincventei juvenile in incinta ~i 1n zonele adiacente unitatilor de invatarnant 
preuni versitar"). 

Tematica supusa dezbaterii ~i analizei de di.tre reprezentantii Inspectoratului de Politie 
Judetean Boto~ani a fost axata pe prezentarea activitatilor desf"~urate pe linia asigurarii securiHifii 
fizice in unitatile de tnvatfunant - existenta analizelor de rise la obiective, implementarea masurilor 
de securitate prevazute de acestea, nereguli constatate ~i rnasurile dispuse in consecinta. Au avut 
interventii reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Boto~ani, 
Inspectoratului ~colar Judetean Boto§ani, Politiei locale Boto~ani ~i Institutiei Prefectului-Judetul 
Boto§ani. 

in §edinta Colegiului Prefectural al Judetului Boto~ani din luna iulie a fost prezentata terna 
cu privire la rezultatele ~i indicatorii de evaluare obtinuti in perioada februarie-iulie 2021, ca 
unnare a implementarii ,,Planului Teritorial Comun de Actiune pentru cre~terea gradului de 
siguranJa a elevilor ~i personalului didactic ~i prevenirea delincventei juvenile in incinta ~i in 
zonele adiacente unitaµlor de invatamant preuniversitar pentru anul ~colar 2020/2021 ". 

Pentru anul ~colar 2021-2022 a fost elaborat ,,Planul Teritorial Comun de Aqiune pentru 
cre~terea gradului de siguranta a elevilor ~i personalului didactic ~i prevenirea delincventei juvenile 
in incinta ~i in zonele adiacente unitatilor de invatamfult preuniversitar", care a fost aprobat prin 
O.P. nr. 285/10.09.2021. Planul a fost difuzat institutiilor publice mernbre ale grupului 
interinstitutional constituit prin O.P. nr. 49/17.02.2021 (Inspectoratul de Politie Judetean Boto~ani, 
Inspectoratul de Jandarmi Judetean Boto~ani, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului 
Boto~ani, Inspectoratul ~colar Judetean Boto§ani, Consiliul J udetean Boto§ani, Centrul de 
Prevenire, Evaluare ~i Consiliere Antidrog Boto~ani ~i Politia Locala a Municipiului Boto~ani). 

In cadrul ~edintei Colegiului Prefectural din luna septembrie 2021 s-a prezentat ,,Planul 
Teritorial Cornun de Actiune pentru cre~terea gradului de siguranta a elevilor ~i personalului 
didactic ~i prevenirea delincventei juvenile in incinta ~i in zonele adiacente unitatilor de invatamant 
preuniversitar pentru anul ~colar 2021/2022". 
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K. Alte activitii.ti 
1. Participarea la efectuarea actiunilor de control ce i-au fost solicitate prefectului de citre 
ministere sau alte institutii ale administratiei centrale 

in perioada de referinfa nu au fost desfa~urate act:iuni de control cu participarea unor 
reprezentanti ai institutiei prefectului, care sa aiba la baza solicitarea unor instituµi/organe centrale. 

2. Actiunile pentru urmarirea aplicarii programului de guvemare Ia nivelul judetului 
-Numir actori implicati in aplicarea Programului de Guvemare. Numarul actiunilor 
cuprinse in Planul de actiuni pentru aplicarea Programului de Guvernai·e 

Pentru realizarea activitatii cu privire la unnarirea aplicarii programului de guvernare la 
nivelul Judeptlui Boto~ani a fost revizuita Procedura operationala privind elaborare.a planurilor 
anuale de actiuni pentru realizarea obiectivelor din Programul de Guvemare ~i monitorizarea 
implementarii acestora-cod: PO-IPBT-SAECSPD-01. 

In luna februarie 2021 a fost elaborat Planul de acp.uni pe anul 2021 al Judefului Boto~ani 
pentru realizarea obiectivelor cuprinse in programul de guvernare, inaintat Ministerului 
Afacerilor lnterne-DGRIP. 

Planul de actiuni pe anul 2021 al Judetului Boto~ani a cuprins 175 obiective propuse a fi 
atinse prin realizarea a 489 acµuni. 

Planul de acµuni a fost elaborat in urma consultarii §i colabora.rii cu serviciile publice 
deconcentrate ale rninisterelor ~i ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale organizate la 
nivel judetean (31), Consiliul Judetean Boto§ani, primariile unitatilor administrativ-teritoriale (78 -
2 municipii, 5 ora~e. 71 comune), alte servicii publice de interes local §i judetean (3), Numar total al 
actorilor implicati - 112. 

Pentru intocmirea Stadiului implementarii "Planului de actiuni pe anul 2021 al Judetului 
Boto~ani pentru realizarea obiectivelor cuprinse in programul de guvernare"-la 30 iunie 2021 au 
fost solicitate informafii cu privire la indicatorii de rezultat obtinuti in semestrul I al anului 2021 §i 
stadiul investitiilor la 30 iunie 2021 de la Consiliul Judetean Boto~ani, primimile municipale, 
ora~ene~ti ~i comunale din judet ~j 31 servicii publice deconcentrate/institutii publice organizate in 
teritoriu. 

Stadiul Planului de actiuni pe anul 2021 al Judetului Boto~ani pentru realizarea obiectivelor 
cuprinse in programul de guvernare la 30 iunie 2021 ~i Sinteza cuprinzand prezentarea pe scurt a 
stadiului indeplinirii in judef a obiectivelor din Programul de Guvemare au fost inaintate 
Ministerului Afacerilor Interne-DGRIP. 

Pentru intocmirea Stadiului implementarii "Planului de acfiuni pe anul 2021 al Judetului 
Boto~ani pentru realizarea obiectivelor cuprinse in programul de guvemare"-la 31 decembrie 2021, 
au fost solicitate informafii cu privire la indicatorii de rezultat obp.nuti in semestrul al II-lea al anului 
2021 ~i in anul 2021 ~i stadiul investitiilor la 31 decembrie 2021 de la Consiliul Judetean Boto~ani, 
primariile municipale, ora~ene~ti ~i comunale din judet ~i 31 servicii publice deconcentrate/institufii 
publice organizate in teritoriu. 

Atat Planul de actiuni pe anul 2021 al Judeµilui Boto~ani pentru realizarea obiectivelor 
cuprinse in Programul de Guvernare cat ~i Stadiile implementru'ii "Planului de actiuni pe anul 2021 
al Judetului Boto~ani pentru realiz.area obiectivelor cuprinse in programul de guvernare" - la 30 
iunie 2021 ~i la 31 decembrie 2021 au fost publicate pe site-ul web al lnstitutiei Prefectului, spre 
informare publica. 

S-au inaintat ciitre MAI-DGRIP, urmi\toarele documente intocmite: 
-Stadiul Planului de actiuni pe anul 2021 al Judeµilui Boto~ani pentru realizarea obiectivelor 
cuprinse in Programul de Guvern.are - la 31.12.2021 
-Sinteza cuprinzand prezentarea pe scurt a stadiului indeplinirii in judet a obiectivelor din Programul 
de Guvernare 
-Situatia centralizatoare realizata conform cerinlei ministerului. 

Pe parcursul anului 2021 s-au intocmit ~i reactualizat bazele de date cu privire la investitiile 
finantate prin programele guvernamentale, care se derulau la nivel judetean, in wiitatile 

65 



administrativ-teritoriale ~i de catre institutiile publice care functioneaza in judet, la 01.01.2021, 
30.06.2021 $i 31.12.2021. 

in tuna ianuarie al anului 2021, au mai fost intocmite documentele cu privire la Stadiul 
implementarii "Planului de actiuni pe anul 2020 al Judetului Boto~ani pentru realizarea obiectivelor 
cuprinse in prograrnul de guvemare" - la 31 decembrie 2020 ~i Sinteza cuprinzand prezentarea pe 
scurt a stadiului indeplinirii injudet a obiectivelor din Programul de Guvernare. 

3. Implementai·ea la nivelul judetului a Programului Operational Aiutorarea Persoanelor 
Defavorizate (ajutoare alimentare, produse de igieni. Tichete sociale electronice pentru 
spriiin educaponal si tichete sociale electronice mese calde) Numar total de beneficiari pe 
judet, nr. pachete/tichete distribuite la nivelul iudetului 

a. Componenta Grupului de lucru pentru derularea POAD Boto~ani pentru stabilirea unor 
masuri necesare in vederea implementarii Programului operational Ajutorarea persoanelor 
defavorizate - POAD a fost reactualizata prin O.P. nr. 21/20.01 .2021 ~i O.P. nr. 119/15.04.2021. 

Pe parcursul anului 2021 s-au distribuit, in judetul Boto~ani, doua tran~e de cutii de igiena 
~i doua tran~e de ajutoare alimentare pentru 38.278 beneficiari, corespunzator fiecarei tran~e de 
produse POAD, respectiv tran~a III fi IV produse de igiena ~i tran~a II ~i tran~a III ajutoare 
alimentare. 

in acest sens au fost transmise catre unitatile administrativ-teritoriale adrese privind 
des~urarea programului, s-au corectat in prima. tran~a documentele pentru decontare ~i s-au <lat 
raspunsuri scrise la toate solicitarile Ministerul Fondurilor Europene. Documentatia aferenta 
decontarii celor patru tran~e a fost transmisa la Ministerul Fondurilor Europene pentru rambursare. 

Pentru programele POAD corespondenta (~i documentele aferente acesteia) cu unitatile 
administrativ - teritoriale ~i Ministerul Fondurilor Europene (Ministerul Investitiilor ~i Proiectelor 
Europene), s-a realizat prin po~ta electronica (e-mail) ~i a reprezentat aproximativ 70% din 
corespondenta lunara (media de 125 e-mailuri). 

Activitatea de distributie, in anul 2021, a fost grevata de restrictiile generate de pandemia 
COVID - 19 ~i de cre~terea indicelui de infectare. 

Pentru Programul Operational de Ajutorare a Persoanelor Defavorizate au fost solicitate 
date ~i documente, de catre Ministerul Fondurilor Europene, Autoritate de Management POAD, 
privind programu1 POAD 2015 - 2016 ~i programul POAD 2017 - 2018. Transmiterea raspunsului 
laMFE, pentru proiectul Raportul Anual de Implementare 2020 pentru POAD. 

b. Referitor la OUG nr. 115/2020 privind unele masuri pentru sprijinirea categoriilor de 
persoane cele mai defavorizate care beneficiaza de mese calde pe baza de tichete sociale pe suport 
electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum ~i unele masuri 
de di stribuire a acestora, in zilele de 6.11.2021, respecti v 16.11.2021 am reception at cardurile 
pentru mese calde expediate/livrate de EDENRED ROMANIA la lnstitutia Prefectului-Judetul 
Boto~ani. 

in anul 2021 s-au mai primit un numar de 52 carduri pentru persoanele fara adapost, 
precum ~i S 81 suporturi electronice pentru persoane care au implinit vars ta de 7 5 de ani, care 
beneficiaza de indemnizatia sociala pentru pensionari, platite prin casele teritoriale de pensii. 
Asemenea anului 2020, dupa receptionarea tichetelor sociale pe suporturi electronice s-a efectuat 
distribuirea acestora catre reprezentantii unitatilor administrativ-teritoriale din judet, ulterior 
ace~tia, catre beneficiari. 

c. in ceea ce prive~te aplicarea prevederilor OUG 133/2020 privind unele masuri pentru 
sprijinirea categoriilor de elevi cei rnai defavorizati care beneficiaza de sprijin educational pe baza 
de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educap.onal acordate din fonduri exteme 
nerambursabile, precum ~i unele masuri de distribuire a acestora, s-au transmis Ministerul 
Fondurilor Europene listele cu tran~a I de beneficiari. Aceste liste au suferit modificari, acestea 
fiind retransrnise catre MFE. 
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CAPITOLUL V. SUPORT DECIZJONAL 

1. Controlul intern managerial 
-Registrul riscurilor; registrul proceduriloi· 
-Numirul intfilnirilor de lucru, misuri stabilite si monitorizarea lor, numirul riscurilor 
identificate, numirul functiilor sensibile identificate, numiirul activititilor procedurabile, 
numirul procedurilor de sistem si numirul procedurilor operationale 

Autoevaluare 2020 
in cadrul operatiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial, aferenta 

anului 2020, ~eful S.A.E.C.S.P.D. a completat Chestionarul de autoevaluare i'nregistrat cu nr. 
153/06.01.2021. 
Operatiunea mai sus mentionata a fost declan~ata prin Ordinul Prefectului nr. 1/05.01.2021, iar 
cele doua reuniuni de lucru ale Comisiei de monitorizare care s-au desfa~urat in acest context au 
fost documentate prin procesele-verbale inregistrate cu nr. 122/06.01.2021 ~i 462113.01. 2021. 
Prin Chestionarul de autoevaluare i'nregistrat cu nr. 153/ 06.01.2021, ~eful S.A.E.C.S.P.D. a 
propus doua masuri pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial. Dovedindu-se 
pertinente, acestea 
- au fost pre1uate in Situa{ia sintetica a rezultatelor autoevaluiirii, document inregistrat cu nr. 
428/12.01.2021; 
- au constituit elemente de intrare ale procesului de elaborare a Raportului asupra sistemului de 
control intern managerial la data de 31.12.2020, document semnat de Prefectuljudetului Boto~ani 
~i inregistrat cu nr. 544114.01.2021. 

Comisia de monitorizare 
- in cursul anului 2021, componenta acestei structuri a fost actualizata prin O.P. nr. 88/15.03.2021, 
O.P. nr. 194/ 18.06.2021, O.P. nr. 236/ 29.07.2021 ~i O.P. nr. 309/ 30.09.2021; 
- 4 intalniri de lucru ordinare trimestriale, desfa~urate tn conformitate cu Ordinul Prefectului 
nr. 2/05.01.2021, Ordinul Pre.fectului nr. 110/02.04.2021, Ordinul Prefectului nr. 210/01.07.2021 
~i Ordinul Prefectului nr. 312/01.10.2021 ~i documentate prinprocesele-verbale i'nregistrate cu nr. 
1288/27.01.2021, 5712/28.04.2021, 9896128.07.2021 ~i 14331/27.10.2021; 
- 5 intalniri de lucru extraordinare, documentate prin procesele-verbale i'nregistrate cu m. 
122/06.01.2021, 462/13.01.2021, 2438/17.02.2021, 3022/03.03.2021 ~i 11170/25.08.2021. 

Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare 
- 52 intalniri de lucru destinate aviziirii proiectelor procedurilor documentate; 
- 19 intalniri de lucru in contextul implementlrii Planului de desia~urare a activitipi de 
indrumare metodologici a implementirii ~i dezvoltarii sistemului de control intern 
managerial, docwnentate prin procesele-verbale intocmite. 

Masuri stabilite prin: 
Planul de desfa~urare a activitajii de indrumare metodologica a implementarii ~i dezvoltar:ii 
sistemului de control intern managerial in anul 2021, document inregistrat cu nr. 
1372/28.01.2021 ~i aprobat prin OP nr. 32/ 28.01.2021; 
Planul de management pentru anul 2021, document i'nregistrat cu nr. 1373/28.01.2021 ~i 

aprobat prin OP nr. 33/28.01.2021, 
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul IPBT in anul 
2021, document inregistrat cu nr. 3090/04.03.2021 ~i aprobat prin OP nr. 68/04.03.2021; 
Planul de desf'~urare a activitatii de 1ndrumare metodologica a implementarii ~i dezvoltarii 
sistemului de control intern managerial in anul 2021 - revizia 1, document aprobat prin OP 
m. 177/03.06.2021; 
Planul de management pentru anul 2021 - revizia 1, document aprobat prin OP m. 
199/23 .06.2021; 
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Planul de implementare a masurilor de control, document aprobat prin OP nr. 
272/30.08.2021, aplicat incepand cu data de 30.08.2021; 

- Planul de continuitate a activitatii la nivelul IPBT, document aprobat prin OP nr, 
286/13 .09.2021; 

- Planul pentru asigurarea diminuarii riscurilor asociate functiilor sensibile din cadrul 
S.A.E.C.S.P.D., document inregistrat cu nr. 13.111/ 06.10.2021. 

Monitorizarea masurilor stabilite s-a realizat: 
- in cadrul intfilnirilor de lucru ale Comisiei de monitorizare; 
- in cadrul ~edintelor de conducere organizate de Prefectul judetului Boto~ani; 
- prin activitatifacfiuni specifice desfa~urate de conducatorii/coordonatorii structurilor din cadrul 
Institutiei Prefectului - Judetu]. Boto~ani. 

Managementul riscului 
In cursul anului 2021, la nivelul S.A.E.C.S.P.D. procesul de management al riscurilor s-a 

derulat in conditiile confonnarii cu cerintele specificate prin unnatoarele documente: 
- O.s.g.g. nr. 60012018 - ceriniele generale ale Standardului 8 - Managementul riscului; 
- Procedura de sistem PS-MAJ-CCM-06 privind managementul riscurilor la nivelul structu,·ilor 
MAI, ed. 1, rev. 0, 1nregistrata la Institutia Prefectului - Judetul Boto~ani cu nr. 15578/12.11.2018; 
- Ordinul Prefectului nr. 179/03.06.2021 privind responsabilii cu riscurile, desemna/i fn cadrul 
sistemului de control intern managerial; 
- Planul pentru asigurarea diminuiirii riscurilor asociate June/ii/or sensibile, document inregistrat 
cu nr. 18095/ 29.12.2020 ~i aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 535/ 29.12.2020, aplicat pana la 
data de 06.10.2021; 
• Planul pentru asigurarea diminuiirii riscurilor asociate funcJiilor sensibile ( din cadrul 
S.A.E.C.S.P.D.), document inregistrat cu nr. 131 Jl/06.10.2021, aplicat incepand cu data de 
06.10.2021; 
• Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul lnstituJiei 
Prefectului - Judeful Boto~ani fn anul 2021, document inregistrat cu nr. 3090/ 04.03.2021 ~i 
aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 68/04.03.2021; 
- Evaluarea riscurilor fn cadrul lnstitufiei Prefectului - Jude/ul Boto~ani, document inregistrat cu 
nr. 11077/06.08.2020, aplicat pana la data de 02.08.2021; 
- Toleranfa la rise fi profilul de rise al lnstitu/iei Prefectului - Jude/ul Botm;ani, document 
imegistrat cu nr. 10020/ 02.08.2021, aplicat incepand cu data de 02.08.2021; 
- Registrul de riscuri la nivelul Jnstitufiei Prefectului - JudeJul Boto~ani, document inregistrat cu 
nr. 12068/28.08.2020, aplicat pana la data de 30.08.2021; 
- Registrul de riscuri la nivelul lnstitu/iei Prefectului - JudeJul Boto~ani, document imegistrat cu 
nr. JJ 283/30.08.2021, ap1icat incepand cu data de 30.08.2021; 
- Planul de implementare a miisurilor de control, document inregistrat cu nr. 12099/ 28.08.2020 $i 
aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 333/28.08.2020, aplicat pan.a la data de 30.08.2021; 
- Planul de implementare a masurilor de control, docmnent aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 
272/30.08.2021, aplicat incepand cu data de 30.08.2021; 
- Fifa postului, intocmita pentru fiecare dintre angajatii din cadrul S.A.E.C.S.P .D. 

Au :f'acut obiectul evaluarii anuale riscurile docurnentate prin Registrul de riscuri (la nivelul 
Instituµei Prefectului - Judetul Boto~ani), document irnegistrat cu nr. 12068/ 28.08.2020. 

Evaluarea riscurilor inerente activitatilor proprii S.A.E.C.S.P.D. s-a realizat: 
- in cadrul $edintelor de lucru ordinare trimestriale ale Comisiei de monitorizare, documentate prin 
procesele-verbale inregistrate cu nr. 5712/28.04.2021, 9896128.07.2021 ~i 14331/27.10.2021; intre 
elementele de intrare ale analizelor efectuate in acest cadru se regasesc Raportul privind 
desfa$urarea procesului de management al riscurilor la nivelul S.A.E. C.S.P.D. fn cursul 
trimestrului I al anului 2021, document inregistrat cu nr. 4516/02.04.2021, Raportul privind 
desfa~urarea procesului de management al riscurilor la nivelul S.A.E. C.S.P.D. fn cursul 
trimestrului II al anului 2021, document inregistrat cu nr. 8589/01.07.2021 ~i Raportul privind 
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desfa~urarea procesului de management al riscurilor la nivelul S.A.E. C.S.P.D. in cursul 
trimestrului Ill al anului 2021, document inregistrat cu nr. J 2876/01.10.2021; 
- in cadrul ~edinfei de lucru extraordinare a Comisiei de monitorizare. desfaeyurata in data de 
25.08.2021 ~i documentata prinprocesul-verbal nr. 11170/25.08.2021; intre elementele de intrare 
ale analizei care a avut loc in acest context se regasesc fieyele de urmarire a riscurilor identificate la 
nivelul S.A.E.C.S.P.D., documente inregistrate cu nr. 10079.:.-10085/03.08.2021. 

Ca unnare a operaµunii de actualizare a fost elaborat noul Registru de riscuri la nivelul 
lnstitufiei Prefectului - Jude/ul Boto1ani, document inregistrat cu nr. 11283/30. 08.2021. 

A fost actualizat Registrul de riscuri la nivelul S.A.E. C.S.P.D., document imegistrat cu nr. 
11556/ 06.09.2021. 

Functii sensibile 
In conformitate cu prevederile Procedurii de sistem privind managementul June/ii/or 

sensibile la nivelul entitiifilor pub/ice MAI, cod PS-MAI-CCM-86, ed. 1, rev. 0, transmisa ca anexa 
la adresa 1nregistrata la Institutia Prefectului - Judetul Boto~ani cu nr. 268R/08.06.2021, procesul 
de inventariere a funcfiilor sensibile a fost initiat prin Ordinul Prejectului nr. 314/05. I 0.2021. 
Inventa,:ul funcfiilor sensibile din cadrul S.A.E. C.S.P.D. a fost inregistrat cu nr. 13110/06.10.2021. 

In cadrul S.A.E.C.S.P .D. au fost implementate masurile de control stabilite prin Planul 
pentru asigurarea diminuiirii riscurilor asociate fancfiilor sensibile (2020), document inregistrat 
cu nr. 18095/29.12.2020 ~i aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 535/29.12.2020. 

S-a acJionat adecvat in vederea irnplementarii rnasurilor de control stabilite prin Planul 
pentru asigurarea diminuarii riscurilor asociate funcfiilor sensibile din cadrul S.A.E. C.S.P.D., 
document inregistrat cu nr. 13111106.10.2021. 

Proceduri documentate 
• Respectand prevederile Procedurii de sistem privind elaborarea procedurilor la nivelul 
entitiifilor pub/ice MAT, cod PS-MAI-CCM-44, ed. 1, rev. 0, inregistratll la Instituµa Prefectului -
Judetul Boto~ani cu nr. 15579/12.11.2018, 
iar, ulterior, 
prevederile Procedurii de sistem privind elaborarea procedurilor la nivelul entitafilor pub/ice 
MAI, cod PS-MAI-CCM-44, ed. 2, rev. 0, prirnita la Instituµa Prefectului - Judetul Boto~ani ca 
anexa la adresa nr. 268R/08.06.2021, m cursul anului 2021 au fost actualizate/elaborate la nivelul 
S.A.E.C.S.P.D. urmatoarele proceduri docurnentate: 
- Procedura operafionalii privind elaborarea planurilor anuale de acfiuni pentru realizarea 
obiectivelor din Programul de Guvernare # monitorizarea implernentiirii acestora, cod PO-IPBT
SAECSPD-01, ed. 1, rev. 1, inregistratii cu nr. 5403/22. 04.2021; 
- Procedura operafionali'i privind organizarea ~edinfelor ordinare ,lilsau extraordinare ale 
Colegiului Prefectural al Jude{ului Boto~ani, cod PO-IPBT-SAECSPD-02, ed. 1, rev. 1, 
inregistrata cu nr. 5402/22.04.2021; 
- Procedura operafionalii privind managementul situafiilor de urgenfa generate de fenomene 
hidrometeorologice periculoase, cod PO-IPBT-SAECSPD-03, ed. 1, rev. 0, imegistrata cu nr. 
13028/05.10.2021; 
- Procedura operaf ionalii privind monitorizarea activitii.fii serviciilor pub/ice deconcentrate, 
precum fi a structurilor de specialitate ale administrafiei pub/ice centrale, cu sau fora 
personalitale juridicii, organizate in teritoriu, cod PO-IPBT-SAECSPD-04, ed. 1, rev. 1, 
inregistrata cu nr. 7263/ 04.06.2021; 
- Procedura operafionala privind organizarea actiunilor care se desfa~oara in sala, cod PO-IPBT
SAECSPD-05, ed. 1, rev. 1, inregistrata cu nr. 12112/16.09.2021; 
- Procedura operafionalii privind privind elaborarea ~-i implementarea planului anual de acfiuni 
pentru promovarea accesiirii jondurilor europene, cod PO-IPBT-SAECSPD-07, ed. I, rev. 0, 
inregistrata cu nr. 12043/15. 09.2021; 
- Procedura opera/ionala privind organizarea $edin/elor Comisiei de Dialog Social, cod PO-IPBT
SAECSPD-08, ed. 1, rev. 0, inregistrata cu nr. 13026/05.10.2021; 
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- Procedura operafionalii privind organizarea ~edinfelor Comiletului Consultativ de Dialog Civic 
pentru Problemele Persoanelor Viirstnice, cod PO-IPBT-SAECSPD-09, ed. 1, rev. 0, fnregistrata 
cu nr. 13027/05.10.2021; 
- Procedura opera/ ionala privind privind asigurarea relafiei prefectului cu minoritatea roma 
existenta la nivelul judeJului, cod PO-IPBT-SAECSPD-10, ed. 1, rev. 0, fnregistrata cu nr. 
13578/13.10.2021. 
• Pentru activitatile procedurale din cadrul S.A.E.C.S.P .D. au fost elaborate ~i implementate 10 
proceduri documentate, incarcate pentru vizualizare i'n aplicaµa informatica Sivadoc ~i evidentiate 
prin Jnventarul activitafilor procedurale la nivelul S.A.E.C.S.P.D., document inregistrat cu nr. 
16166/ 06.12.2021, cat ~i prin Registrul de evidenfa a procedurilor, tinut la zi in format electronic. 

2. Audit intern 

in anul 2021 activitatea de audit public intern s-a realizat pe baza Planului de audit public 
intern pe anul 2021, document inregistrat cu nr. 17606/17.12.2020, prin care au fost planificate ~i 
efectuate un numar de 6 misiuni de asigurare-regularitate: 
1. Misiunea cu tema ,,Evaluarea rnodului in care soot respectate prevederile legale referitoare la 
activitatea de gestionare a petitiilor ~i sesizarilor ~i gestionarea activitatii de relatii cu publicul ~i 
informare-documentare la nivelul Institutiei Prefectului - Judetul Boto~ani", cu urmatoarele 
obiective ale misiunii de audit: 

Evaluarea activitatii de solutionare a petitiilor, 
Evaluarea modului de relationare cu publicul ~i cu presa, 
Evaluarea modului in care s-a asigurat liberul acces la informatiile de interes public, 
Organizarea. functionarea ~i sistemul de luare a deciziilor In operatiunile ~i procesele 

privind relatiile cu publicul, 
Sistemele infonnatice care sustin derularea operatiunilor ~i proceselor privind relatiile cu 

publicul, 
Sistemele de conducere ~i control, precurn ~i riscurile asociate acestora, in operatiunile ~i 

procesele privind relatiile cu publicul. 
2. Misiunea cu tema ,,Evaluarea modului de solutionare a cererilor de eliberare a pa~apoartelor ~i a 
modului in care sunt arhivate documentele create", cu urrnatoarele obiective ale misiunii de audit: 

Organizarea procesului de evidenta ~i eliberare a pa~apoartelor ~i a sistemului de luare a 
deciziilor in cadrul procesului privind evident-a ~i eliberarea pa~apoartelor, 

Eficacitatea sistemului de conducere ~i control, precum ~i gestionarea riscurilor asociate 
procesului de evidenta ~i eliberare a pa~apoartelor, 

Evaluarea sistemului informatic suport care susfine derularea procesului de evidenta ~i 
eliberare a pa~apoartelor, 

Evaluarea modului de solutionare a cererilor de eliberare a pa~apoartelor, 
Evaluarea modului de operare a masurilor de limitare a exercitarii dreptului la libera 

circulatie in strainatate a cetiitenilor rornani, 
Evaluarea conformitatii evidentei tehnico-operative a materialelor utilizate in procesul de 

confectionare a pa~apoartelor simple temporare, 
Evaluarea modului de asigurare a protectiei datelor cu caracter personal, 
Evaluarea modului in care sunt arhivate documentele create. 

3. Misiunea cu tema ,,Procesul electoral organizat in anul 2020 la nivelul Institutiei Prefectului -
Judetul Boto~ani", cu urmatoarele obiective ale misiunii de audit: 

Evaluarea modului de organizare a procesului electoral, din punctul de vedere al 
confonnitatii cu cadrul normativ in vigoare, 

Evaluarea sistemului de cornunicare interna ~i extema 10 perioada desf"rujurarii procesului 
electoral, 

Evaluarea conformitatii utilizarii fondurilor pentru finanµrrea cheltuielHor ocazionate de 
organizarea procesului electoral, 
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Evaluarea economicitatii, eficientei ~i eficacitatii in utilizarea fondurilor pentru finanfarea 
cheltuielilor ocazionate de organizarea procesului electoral. 
4. Misiunea cu tema ,,Evaluarea modului in care sunt respectate prevederile legate referitoare la 
administrarea patrimoniului institutiei", cu urmatoarele obiective ale misiunii de audit: 

Scoaterea din funcµune, declasarea ~i casarea, disponibilizarea, valorificarea ~i transmiterea 
fiira plata a mijloacelor fixe ~i a celorlalte active patrimoniale, 

Operatiunile privind primirea, pastrarea (inclusiv depozitarea, manipularea), inventarierea 
~i scoaterea din evidenta tehnic-operativa ~i de cadastru a activelor patrimoniale ~i nepatrimonfale, 

Darea 1n consum a bunurilor ~i valorilor materi.ale patrimoniale de odce resort, 
Evaluarea modului in care sunt respectate prevederile legale referitoare la sitemele 

informatice suport care susfin derularea operaµunilor ~i proceselor de administrare a patrimoniului, 
Evaluarea modului in care sunt respectate prevederile legale referitoare la sistemele de 

conducere ~i control, precum ~i riscurile asociate acestora, in operatiunile ~i procesele de 
administrare a patrimoniului, 

Evaluarea modului in care sunt respectate prevederile legale referitoare la organizarea, 
funqionarea ~i sistemul de luare a deciziilor 111 operafiunile ~i procesele de administrare a 
patrimoniului. 
5. Misiunea cu tema ,,Evaluarea modului in care sunt respectate prevederile legale referitoare la 
achiziµile publice din cadrul Institutiei Prefectului - Judetul Boto~ani", cu unnatoarele obiective 
ale misiunii de audit: 

Planificarea/pregatirea achizitiilor publice, organizarea procedurilor, atribuirea, executarea 
~i monitorizarea contractelor/acordurilor-cadru, 

Angajarea, lichidarea, ordonantarea ~i plata cheltuielilor cu achizitii ~i diverse dotari, 
pentru prestari de servicii ~i lucrari diverse, inclusiv a cheltuielilor de capital(Titlul XIII - art. 
bugetar 71.01.02), 

Angajarea, lichidarea, ordonantarea ~i plata, dupa caz, a altor naturi de cheltuieli, 
Angajarea, lichidarea, ordonantarea ~i plata cheltuielilor cu utilitatile ~i a celor specifice 

naturii functionarii entitatii, 
Evaluarea modului in care sunt respectate prevederile legale referitoare la sistemele 

infonnatice suport care sustin derularea operatiunilor ~i proceselor de realizare a achizitiilor 
publice, 

Evaluarea modului in care sunt respectate prevederile legale referitoare la sistemele de 
conducere ~i control, precum ~i riscurile asociate acestora, in operatiunile ~i procesele de realizare a 
achizitiilor publice, 

Evaluarea modului in care sunt respectate prevederile legale referitoare la organizarea, 
funct:ionarea ~i sistemul de luare a deciziilor in operaJiunile ~i procesele de realizare a achizitiilor 
publice. 
6. Misiunea cu tern.a ,,Evaluarea activitiitii de gestionare a situatiilor de urgenta la nivel judefean 
des~urata in cadrul Institutiei Prefectului - Judetul Boto~ani", cu urmatoarele obiective ale 
misiunii de audit: 

Evaluarea managementu1ui situatiilor de urgenta la nivel judetean, precum ~i gestionarea 
dscurilor asociate procesului, 

Evaluarea modului in care s-a asigurat coordonarea actiunilor derulate la nivelul judetului 
in scopul prevenirii ~i solutionarii situatiilor de urgenfa, 

Evaluarea activitatilor de verificare a modului m care au fost distribuite sumele alocate din 
Fondul de interventie la dispozitia Guvemului. 

Nu au fost identificate iregularitiiti ~i/sau disfunctionalitati menite sa conduca la intocmirea 
de FCRI-uri ~i/sau FIAP-uri prin care sii se formuleze recomandari pentru inlaturarea cauzelor 
insu~ite ~i implementare. 

Entitatea/structura auditata a reu~it, prin identificarea riscurilor asociate activitaµlor de 
auditat precum ~i prin menpnerea unui control intern adecvat ~i imbun~tatit continuu, atingerea 
obiectivelor proprii cu privire la utilizarea judicioasa a fondurilor publice, protejarea patrimoniului 
public ~i respectarea legilor. 
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3. Etici si conduiti 

La nivelul Institutiei Prefectului - Judetul Boto~ani consilierul pe linie de eticii a fost 
desemnat prin Ordinal Prefectului nr. 365/15.11.2021. Prin O.P. nr 39/23.01.2020 a fost aprobat 
Codul de etica ~i integritate al Institutiei Prefectului-Judetul Boto~ani postat pe pagina de internet a 
institutiei ~i adus la cuno~tinta tuturor salariatilor. 

A fost reactualizata Procedura de sistem privind consilierea etica, monitorizarea respectarii 
normelor de conduita profesionala ~i a implementarii procedurilor disciplinare la nivelul IP-BT. 

in anu] 2021 personalul din cadrul structurilor de specialitate ale institutiei a participat la 
dezbateri pe teme de etica ~i integritate ~i a beneficiat de consiliere etica. Acest fapt poate fi atestat 
de discutiile interactive conduse de ~efii de serviciu, referitoare la teme de etica ~i integritate, ~a 
cum s-a stabilit prin Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul 
Institutiei Prefectului • JudetuJ. Boto~ani pentru anul 2021. 

A fost transmis catre A.N.F.P. raportul anual privind modul de aplicare ~i respectare a 
principiilor ~i normelor de conduita de catre funcfionarii publici. nefiind inregistrate cazuri de 
incalcare a normelor de conduita. De asemenea, a fost transmis, catre ANFP, Raportul anual 
privind respectarea normelor de conduita $i a implementarii procedurilor disciplinare pentru anul 
2021. Au fost aplicate chestionare privind identificarea vulnerabilitati_lor etice ~i intocmit Raportul 
de evaluate a chestionarelor inregistrat cu nr. 1 7. 040/21.12.2021. 

4. Protectia informatiilor clasificate 

Cu privire la domeniul protectiei informatiilor clasificate • INFOSEC, activitatea 
des~urata a urmarit asigurarea conditiilor pentru operarea in conditii de securitate a SIC•urilor 
care proceseaza informatii clasificate la nivelul institutiei, conform prevederilor stabilite prin 
documentatiile de securitate specifice. 

in acest sens au fost indeplinite procedurile referitoare la intretinere, verificare $i testare 
specifice fiecarui SIC, respectandu-se periodicitatea prevazuta in documentaµa de securitate. 

Nu au fost inregistrate incidente de securitate. Instruirea utilizatorilor autorizati ai SIC
urilor s-a efectuat periodic, confonn planului de pregatire anual. 

In cursul anului 2021 au fost reacreditate 2 SlC-uri care proceseaza informatii clasificate, 
dupa expirarea autorizatiei provizorii de operare (APO). 

5. Prevenirea si combaterea coruptiei. Actualizarea riscurilor la coruptie si monitorizarea 
Ior 

La nivelul lnstitutiei Prefectului - Judepil Boto~ani este constituit Grupul de lucru pentru 
prevenirea coruptiei, in componenta dispusa prin O.P. nr. 176/07.04.2020 (reactualizata prin O.P. 
nr.82/17.02.2022). 

Grupul de lucru a intocmit rapoartele de evaluare cantitativa ~i calitativa privind 
implementarea masurilor de prevenire/control al riscurilor de coruptie si Raportul de monitorizare a 
riscurilor de corupJie in cadrul lnstitutiei Prefectului transmis catre Serviciul Judetean Anticoruptie 
Boto~ani. a fost intocmit Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate $i a fost 1ntocmit 
Registrul riscurilor de coruptie pentru anul 2022. 

A fost elaborat Planul de integritate al institutiei pentru anul 2022, aprobat prin anul O.P. 
nr. 12/07.01.2022 ~i afi~at pe site-ul institutiei. 

Au fost aplicate chestionare privind identificarea vulnerabilitafilor de integritate ~i fotocmit 
Raportul de evaluare a chestionarelor. 

De asemenea, in perioada de referinfii: 
□ a fost monitorizata respectarea normelor de conduit[, conformandu-se prevederilor legate in 
vigoare ~i a urmatoarelor documente: 
• Strategia nationala anticoruptie 2016-2020; 
• Metodologia privind managementul riscurilor de coruptie in cadrul M.A.I.; 
- Procedura de sistem PS-S0l-0.0-01 "Semnalarea neregulilor", ed. 2, rev. 0. 
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LJ a fost reactualizat Registrul Riscurilor de coruptie al IP-BT pentru anul 2021, prin intermediul 
aplicatiei MAI-DGA ,,MARC" ~i transmis S.J.A. Boto~ani. 

A fost menfinuta vizibila, pe site-ul Institufiei Prefectului - Judetu-1 Boto~ani, Declarafia de 
aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele ~i mecanismul de monitorizare al 
Strategiei Nafionale Anticoruptie 2016- 2020. 

SERVICII PUBLICE COMUNITARE 

1. SERVICIUL PUBLIC COMUNIT AR DE PASAPOARTE 

Activitatea Serviciul Public Comunitar de P~apoarte Boto~ani se situeaza. la un nivel scazut, 
comparativ cu anul 2019, aproximativ: - 7,62%, aspect generat de criza epidemiologica datorata 
pandemiei de COVID-19, respectiv de instituirea starii de urgenta sau de alerta, dar faja de arml 201 7 la 
W1. nivel crescut cu aproximativ + 15%. 

Numarul ,,relativ" scazut al solicitarilor adresate serviciului, aspect generat de sitmqiile sus 
menµonate, au permis realizarea activit.a.µlor pe linie de arhiva restante ( crutare/scanare 
mape/documente), putandu-se totodata indeplini in mod corespunz.ator ~i celelalte sarcini ale 
serviciului. 
I. Activitatea desfiisurata pentru eliberarea pasapoartelor simple. Numir de pasapoarte 
emise: 

Nr. 
~rt. DENUMIRE INDICATOR 

TOTAL CERERI PRIMITE PENTRU ELIBERAREA PA~APOARTELOR SIMPLE, 
DIN CARE: 

l. ► CERERI PENTRU ELIBERAREA PA~APOARTELOR SIMPLE ELECTRONICE 
► CERERI PENTRU ELIBERAREA PA$APOARTELOR SIMPLE TEMPORARE 

TOTAL PA~APOARTE SIMPLE EMISE, DIN CARE: 
2. ► PASAPOARTE TEMPORARE 

► PA~APOARTE ELECTRONICE 

TOTAL PA~APOARTE SIMPLE ELIBERATE, DIN CARE: 
3. ► PASAPOARTE TEMPORARE 

► PASAPOARTE ELECTRONICE 

ADEVERINTE REFERITOARE LA EXERCITAREA DREPTULUI LA LIBERA 
4

· CIRCULATIE iN STRAINTATE 

2020 

11.950 

10.356 

1.594 

11.408 

1.598 

9.810 

10.939 

l.539 
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EVOLUTIA CERERILOR DE ELIBERARE PASAPOARTE LA NIVELUL 
S.P.C-P. BOTO~ANI 
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2021 
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Fig.I - Evolutia cererilor inregistrate la nivelul S.P.C.P. Boto~ani in perioada 2010 - 2021 
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II. Activitati desfiisurate pe linie de emitere, evidenta si probleme de migrari: 
i. Taxe: 

Nr. DENUMIRE INDICATOR 
crt. 

2020 

1. 
TA.XE PENTRU ELIBERAREA PA~APOARTELOR SIMPLE TEMPORARE ~1 2.671.848 
ELECTRONICE 

2. AMENZI 

ii. Evolu ie com arativii. a taxelor: 

TAXE iNCASATI LAN IVELUL S.P.C,E, E.P.S. BOTO$ANI 

7,0<10,0C~ l 
uoo.oro 

1 

S,1100,0M , 

4,0C>0.000 1 
l,001,000 "i 
UII0.000 l 2, 

I/ 
1,000,000 • 

Pa a oarte Amenzi 

■ Anul 2020 2,681,848 2,990 

■ Anul 2021 6,113,850 8,050 

Fig. 2 -Taxe incasate la nivelul S.P.C.P. Boto~ani 

III. Activita ti desfasurate oe linie de restrictii: 
NR. INDICATOR 
CRT. 

1. COMUNICAfU PRIYJND MASURJLE RESTRICTIVE 
2. PERSOANE PENTRU CARE S-AU EFECTUAT MENTIUNI PRIVINIJ SUSPEND AREA 

DREPTULUI LA LIBERA CIRCULATIE 
3. DEPLASAR.1. IN TEREN 
4. NUMAR PA ~APOARTE RETRASE 
5. COMUNICAR.I LA INSTANTE PRJVIND LIPSA DE LA DOMICIUU 
6. COM UNI CARI PE LINIA CETA. TENILOR ROMANI DECEDA TI IN STRAIN.AT A TE 
7. COMUNICA.RI PE LINlA CETATENlLOR ROMANI ARES'l'ATI SAU ACCIDENTATI IN 

STRAINAT A TE 
8. PERSOANE URMARITE NAT IONAL SAU INTERNATIONAL DEPISTATE SI PREDA TE 
9. SESIZAREA ORGANELOR COMPETENTE PRIVIND JNFRACTIUNI LA REGJMUL 

PASAPOARTELOR 

ACTIVITATI DESF.A.$URATE PE LINIE DE RESTRICJII 
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Fig.3- ActivitllJi des~urate in anul 2021 ln cadrul Compartimentului Restric1ii 

2021 

6.113.850 

8.050 

2021 

2.581 

867 

52 
36 
17 
52 

105 

I 

4 

74 



2. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI 
iNMATRICULARE A VEillCULELOR 

in perioada supusa analizei, Serviciul Public Comunitar Regim Pennise de Conducere si 
Inmatriculare a Vehiculelor Botosani ~i-a destaeyurat activitatea in confonnitate cu conceptia 
Ministerului Afacerilor Inteme, a' Direcµei Regim Permise de Conducere ~i Inmatriculare a 
Vehiculelor ~i Institutiei Prefectului - Judeful Boto~ani. 

Ca structura judeteana, Serviciul Public Comunitar Regim Pennise de Conducere ~i 
inmatriculare a Vehiculelor functioneaza cu o schema de personal prevazutii. cu un numar de 
17 lucratori din care 14 ocupate, astfel : 5 ofiteri de politie (1 post vacant), 7 agenfi de politie (2 
posturi vacante ), 4 personal contractual, 1 referent. Serviciul a desfa!;>urat un vol um mare de 
activitati pe linia primirii ~i eliberarii documentelor de inmatriculare, a documentelor pentru 
eliberarea permiselor de conducere precum ~i examinare a candidatilor in vederea obfinerii 
pennisului de conducere, prilej cu care au fost solutionate 79.723 cereri din partea persoanelor 
fizice, persoanelor juridice, institutfi, aotoritati etc., actualizand zilnic un pare auto de 122.674 ( 
+ 8036) vehicule ~i un numar de 144.887 (+ 6068) posesori de permise de conducere auto. 

A. Activitati deslasurate pe linie de permise de conducere si examinari auto: 

I. Pe linie de permise de conducere: 

Organizarea activitafii de primire a documentafiei fn vederea preschimhii.rii permiselor de 
conducere rom/ine~ti si a celor straine; organizarea primirii document,elor in vede1·ea 
preschimbarii permiselor de con due ere expirate, pierdute, deteriorat.e, furate. 

Activitati desfa~urate: 
- s-au preschimbat un numar de 1.177 permise de conducere striine, cu documcnte similare 

romane~ti; 
- s-au fnaintat ambasadelor permisele de conducere strrune care au fost preschimbate cu 

documente similare romane~i; 
- au fost eliberate permisele de conducere care au fost solicitate la sediul SPC. 

Organizarea activitiifii de imp le men tare f i verijicare a dosarelor, in vederea editarii 
pel'miselor de conducere, conform metodologiei de lucru # a manualelor de operare, tipiirire 
dovezi inlocuitoare, listare opis zilnic, de eliberare documente 

II. Pe linie de examinari auto 

f n ceea ce prive$te organi,zarea $i desfii~urarea activitii(ii de 'inregistrare a candidafilor 
pentru examina,·ea la pmba teoretica, de verijicare # supervizare ca11dida(i, de editare a 
programatoarelor, de instruire a comisiei de examinare; de examinare a candidafilor proba 
practicii in conformitate cu dispoziJiile legale 1i O.M.A.L nr. 268/08.12.2010 modijicat prin 
O.M.A.L nr. 97 din 19.08.2015; de primire a dosarelor de examen, achizi/ii imagini, de 
programare lreprogramare a candidafilor pentru sus(inerea examenului in vederea obfinerii 
permisului de conducere, au Jost realizate urmiitoarele activitlifi: 
- s-au achizitionat imagini m vederea examinarii ~i a emiterii permiselor de conducere; 
- au fost utilizate un numar de 18.663 (+ 3.300) coduri de bare necesare imegistrfu'ii candidatilor 
in vederea suspnerii examenului teoretic; 
- a fost supervizat examenul tcoretic de catre ofiteri ~i agenti ai serviciului. in zilele de luni pana 
vineri; 
- s-au generat programatoarele in vederea sustinerii probei de traseu, zilnic, in fiecare dimineata; 
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- ~eful serviciului a instruit examinatorii, zilnic, inaintea probei practice, semnarea procesului
verbal de luare la cuno~tinta; 
- s-a sustinut proba de traseu---confonn planificarii, in municipiile Boto~ani ~i Dorohoi. 

Erorile constatate in completarea anexelor ~i dosarelor de examinare, efectuarea probelor 
obligatorii la traseu ~i respectarea timpilor de examinare, au fost remediate in acee~i zi. 

f n ceea ce prive~te organizarea activitii(ilor de inscriere # verificare a rezultatelor de la 
proba practicii in sistem inf ormatic, au fost realizate urrnatoarele: 
- 1a terminarea probei de traseu, examinatorii au inscris zihric rezultatele in baza de date cu ajutorul 
aplicatiilor dedicate ~i s-a efectuat verificarea inscrierilor de catre ofiterii cu atribup_i in acest sens; 
- la proba teoreticl'l au fost examinate 18.663 persoane, din care 7.033 admise 
- la proba practica au fost examinate 13.114 (2.997) persoane, din care 7.369 (+550) admise 

REZULTATE FINALE-CANDIDATI EXAMINATlfn anul2021 , . 

Examinafi Admqi Respiflfi 

Sala 18.663 7.033 11.630 

Traseu 13.114 7.369 5.745 

TOTAL 31.777 14.402 17.375 

Pe raza judetului Boto~ani sunt autorizate un nurnar de 29 ~coli de pregatire a 
conduciitorilor auto. In cadrul activitatii de examinare, proba ~ traseu, au fost 
organizate 13 controale care se regasesc la mapa de control intern. Nu au fost constatate probleme 
deosebite respectandu-se prevederile Ordinul de examinare O.M.A.I. nr. 268/2010 modificat, cu 
mici exceptii ce urmeaza a fi corijate. 

B. Activitatea desfasurata pe linia de inmatriculare si evidenta a vehiculelor 
rutiere (nr. certificate de inmatriculare, nr. radieri si or. autorizatii provizorii) 

A fost organizata activitatea de primire Ji verif1Care a documentelor necesare transcrierii, 
inmatriculiirii permanente, temporare, autoriziirii provizorii pentru circula(ie, radierii din 
circulafie a vehicuklor, de emitere a dovezilor inlocuitoare a certificate/or de inmatriculare, a 
Car(ilor de Identitate a Vehiculelor, a comenzilor ciitre Atelierul de confec(ionare pliici cu 
numere de inmatriculare, eliberare placi cu numere de inmatriculare fi activitii.fi pe linie de 
gestiune. 

Astfel, s-au desfa~urat unnatoarele activitap: 
· au fost implementate 22.234 de dosare in vederea obtinerii certificatelor de inmatriculare; 
· au fost eliberate dovezile inlocuitoare aferente acestora; 
· dosarele depuse in vederea inrnatricularii/transcrierii au fost verificate conform dispozitiilor in 

vigoare, pe portal-urile RAR, EUCARIS, Disp. Central, etc; 
· s-au tiparit 22.234 de caqi de identitate a vehiculelor; 
· s-au eliberat 7.486 autorizatii provizorii pentru circulatie; 
· s-au efectuat 14 .215 de radieri din circulatie a vehiculelor; 
· s-au ernis ~i receptionat comenzile pentru confectionarea placilor cu numere de inmatriculare; 
· s-au eliberat docurnentele, dovezile inlocuitoare ~i placile cu numere de inmatriculare, folosind 

aplicatiile dedicate; 
· au fost inaintate catre RAR Boto~ani CIV-urile apaqinfuld vehiculelor radiate ca urmare a 

dezmembrarii. 
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· in sistemul EU CARIS, au fost verificate autovehiculele uzate importate pentru care s-a 
solicitat inmatriculare~ iar acolo unde au existat neconcordante intre documente ~i evidenta 
EUCARIS, s-a solicitat D.R.P.C.I.V. efectuarea unor verificari suplimentare, conform 
dispozitiilor. 

Pentru organizarea activitii.(ii de i11ventariere a pliicilor cu numere de inmatriculare, a 
imprimatelor in alb, stocuri/o,-, rebuturilor, inaintarea situa(iilor rezultate: 

-au fost tntocmite la sfar~itul fiecarei luni, situatiile privind consurnul de autorizatii 
provizorii pentru circulatie, stabilindu-se ~i stocul de imprimate in alb; 

-s-a inaintat lunar la D.R.P.C.I.V. situatia rebuturilor pennise de conducere ~i certificate 
inmatriculare; 

-la sfar~itul fiecarei luni, au fost intocmite ~i inaintate la D.R.P.C.I.V., situatiile privind 
valorificarea placilor cu nu.mere de inma1riculare ~i a stocului existent, efectuandu-se inventarierea 
lunara a bunurilor materiale, de catre comisia nominaliz.ata pentru aceasta activitate. 

C. Alte activititi desfiisurate 

L Activitatea informaticii: 

S-au desfa~urat urmatoarele: 
- zilnic s-a verificat po~ta electronica, a fost printat~ corespondenta primita ~i predata la secretariat; 
- s-au efectuat interogrui ale bazei de date pentru redactarea raspunsurilor la diferite adrese; 
- s-au efectuat mentiuni in baza de date la solicitarea proprietarilor de vehicule (mentiuni de 
1nstrainare) sau a diferitelor institutii; 
- s-a transmis bilunar situatia solicitata de secretarul de stat - M.A.!.; 
- s-au creat ~i transmis tichete c~tre Central, CBN, card-room, pentru solutionarea diferitelor 
probleme intampinate in timpul implementarii lucrarilor pc, ci, etc; 
- s-au rezolvat probleme referitoare la CNP-uri eronate pentru unii posesori de permise de 
conducere ~i certificate de inmatriculare (verificarea persoanelor in baza de date judeteana de 
evidenfii a persoanelor dupa CNP-urile gre~ite ~i corecte, emiterea de documente cu CNP corect, 
inaintarea la DRPCIV a unor cereri de modificare CNP, de anulare a unor documente, etc); 
- s-au dezactivat permisele de conducere preschimbate in strainatate; 
- s-au transmis catre UAT-uri a credentialele de acces la baza de date. 

IL Organizarea miisurilor de asigurare a protectiei datelor si informatiilor gestwnate $i 
mentinerea miisuri/01· de prevenire a scurgerii de informatii clasificate din punct de vedere 
INFOSEC: 

- Administrarea, configurarea, intretinerea ~i pastrarea in stare de functionare a tehnicii de calcul, 
echipamentelor ~i serviciilor LAN, a produselor software, unnarirea masurilor de protectie prin 
metode specifice ( drepturi, parole, configurari, autorizari, ce1tificliri, etc.), interventia fizica asupra 
echipamentelor unde a fost cazul, eventuate reparatii; 
- Intervenfia asupra echipamentelor defecte de cate ori s-a impus. Operatiunile au fost consemnate 
in registrele constituite in cadrul SPCRPCIV ; 
- Colaborarea in toate problemele aparute din punct de vedere hard, soft, aplicatii, consumabile, 
comunicatii cu locatiile DRPCIV, CBN, Central, prin e-mai1, sistemul ticheting sau telefonic; 
- Colaborarea cu firma CBN pentru aprovizionare cu consum.abile, tehnica de calcul, pentru 
repararea sau inlocuirea unor echipamente, cu locapa Central pentru rezolvarea dosarelor permise 
conducere ~i inmatriculliri cu probleme. 
- Colaborarea pe linia INFOSEC cu responsabilii din cadrul SJIPI Boto~ani; s-a primit aprobarea 
documentelor PrOpSec pentru acreditarii unui SIC din cadrul serviciului ~i in colaborare cu 
speciali~tii SJIPI s-a trecut la implementarea m!:\surilor prevlizute de acest document; 
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- Colaborarea cu lucratorii de la Serviciul de Investigatii Criminale, R.A.R., ARR, etc., pentru 
rezolvarea in scurt timp a problemelor legate de autovehicule, ce apar ca fiind cu probleme 
(blocate, furate, etc.); 

- Colaborare cu DRPCIV ~i structurile similare pe linie de evidenfa permise de conducere ~i 
evident.a auto, examinare, cu structurile IP J ~i ARR, $COii de conducatori auto; 

Ill Organizarea activitiitilor de primire, inregistrare, solutionare a petitiilor, audientelor, 
sesiziirilor si reclamatiilor 

Activita#le au fost des~urate de catre personalul desemnat cu lucrarile de secretariat. 
Programul de audiente s-a desfa$urat preponderent prin intermediul corespondentei scrise sau 
electronice, aplicandu-se 
astfel masurile epidemiologice recomandate. 
- Activitati de inregistrare ~i soluponare a lucrarilor, petitiilor ~i audientelor: 4017 
- Primirea corespondentei prin po~ta speciala sau civila; 
-Primirea ~i verificarea corespondentei, trierea, inregistrarea in registrul de intrari-ie$iri, 
consemnarea numarului ~i datei pe document, clasificarea ~i ordonarea acesteia in mapa, zilnic; 
- Repartizarea acesteia pe compartimente - urmarirea respectarii timpului de solutionare; 
- Pregatirea corespondentei pentru expediere; 
- Preluarea faxurilor, clasarea documentelor ~i arhivarea acestora; 
- Consemnarea in registrul de audiente a problemelor ridicate de cetiiteni ~i a modului de rezolvare; 
- Colaborarea cu Serviciul Juridic din cadrul Institutiei Prefectului - Judetu-1 Boto~ani in vederea 
solutionarii petitiilor ~i citatiilor primite de la instantele de judecata, care au fost inaintate pe 
condica acestui cornpartiment; 
- Colaborarea cu Institutia Prefectului - Judetul Boto~ani se realizeaza in baza Regulamentului de 
Organizare ~i Functionare a S.P.C.R.P.C.I.V., a dispozitiilor ~i metodologiilor in vigoare. Aceste 
relafii pot fi calificate ca pozitive ~i due la realizarea acelui~i obiectiv comun, deservirea 
populatiei cu promptitudine $i inlaturarea birocratiei. 

in ceea ce prive~te deservirea cetatenilor, primirea, inregistrarea, verificarea ~i valorificarea 
propunerilor, sesizarilor, reclamafiilor cu caracter general, s-a procedat la: 
- Infonnarea cetatenilor prin reinnoirea panotajului, a paginii serviciului de pe site-ul lnstitutiei 
Prefectului, la apelurile telefonice cu privire la modificarea legislatiei in domeniu, completare 
formulare, intocmire cereri, petitii, etc. 
- Reinnoirea unor lucrari de panotaj deteriorate, s-a actualizat site-ul oficial al institutiei ~i s-a 
achizitionat ~i montat un monitor TV pentru informarea in sistem audio-video a publicului, in sala 
de a~teptare. 
- Urmarirea sesizarilor ~i reclamatiilor inscrise in Registrul Unic de Reclamatii ~i Sesizari, 
solutionarea acestora ~i infonnarea petentului. 
- Informarea cetatenilor prin Biroul de presa al Institutiei Prefectului, mijloace mass-media, asupra 
activitafilor desfa~urate de serviciul nostru, noutati aparute in legislatia specifica liniei noastre de 
munca. 

in perioada analizata nus-au inregistrat reclamatii ~i sesizari din partea cetatenilor. 

IV. Organizarea activitafilor de constituire f i conservare a fondului arhivistic conform OMAI 
650/2005: 

- Zilnic s-a efectuat sortarea, clasarea, indosarierea ~i arhivarea dosarelor primite de catre lucratorii 
ghi~eelor pe linie de inmatriculare a autovehiculelor, radiere, autorizatii provizorii, preschimbare 
permise de conducere, dosare obµnere pennis conducere prima eliberare, redobandirea permisului 
de conducere, etc. 

78 



- Toate dosarele de inmatriculare ~i cele de emitere pennise de conducere, dupa emiterea 
documentelor, au fost inregistrate intr-un registru special constituit, verificate, dupa care au fost 
maintate spre arhivare. 
- A fost predata pentru distrugere arhiva creata care indeplinea tennenul legal de pastrare. 

CAPITOLUL VII. COOPERAREA INTERINSTITUTIONALA $1 RELATJI 
INTERNATIONALE 

o in data de 20.05.2021 la Primaria Ora~ului Flarnanzi a avut loc o intalnire, in contextul 
initierii demersurilor de infri\fire a acestei u.a.t. din judeµ.i.l Boto~ani cu Ora~ul Codru din 
Republica Moldova. La acfiune a participat ~i Prefectul judetului Boto~ani, in calitate de invitat. 

Partener extern - Consiliul Local al Ora~ului Codru, care apaqine administrativ de 
Municieiul Chi~inau, Republica Moldova 

o In data de 16.09.2021, Prefectul juderu,Iui Boto~ani a primit o delegatie din partea 
Ministerului Sanatatii al Republicii Moldova, in vederea informruii cu privire la colaborarea 
existentii intre autoritatile sanitare, orientata spre implementarea de proiecte transfrontaliere vizand 
imbunatafirea unor servicii de asistenta, rnedicala furnizate in Romania ~i Republica Moldova, 
precurn ~i pentru realizarea unui schimb de experienta referitor la abordarea, de catre cele doua 
pa.qi, a problemelor ridicate de pandemia de Covid-19. 

Partener extern - Ministerului Sanatatii al Republicii Moldova 
o in data de 05.10.2021, Prefectul judetului Boto~ani a primit o delegatie militara mixta 

formata din speciali~ti in cooperare civili-militari din cadrul Batalionului 1 CIMIC Bucure~ti ~i ai 
Afacerilor Civile din St.atele Unite ale Americii, aflati 1ntr-o vizita cu caracter de informare-
documentare. 

Subiecte abordate: 
- punctele forte ~i cele slabe ale judetului Boto~ani; 
- problemele determinate de situ.area judetuJui Boto~ani la granija Rornaniei ~i a Uniunii Europene, 
intre care se regasesc atat contrabanda cu tigru-i, activitate ilegaHi realizata prin metode din ce in ce 
rnai sofisticate, cat ~i fenomenul rnigraµei; 
- protecfia ~i pregatirea populaµei in situafii de criza, structurile de ciiutare ~i salvare a persoanelor 
sau actiWli privind imigrantii ~i refugiafii; 
- operationalizarea portalului dedicat cooperarii militaro-civile. 

Partener extern -Afacerile Civile din Statele Unite ale Americii 

CAPITOLUL VIII. ACCESARE FONDURI EUROPENE 

lnformarea institutiilor publice asupra oportunititilor. Evidenta proiectelor aflate in 
derulare la nivelul judetului 

S-a intocmit Planul de acfiuni pentru promovarea accesiirii fondurilor europene fn anul 2021 
care a fost aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 24/ 17.01.2020. 

Stadiul irnplementar:ii Planului a fost evaluat trimestrial ~i anual - dovezi obiective: 
procesele-verbale inregistrate cu nr. 4.883/12.04.2021, 8713/06.07.2021, 13277/08.10.2021 ~i 
140/05.01.2022. 

In cadrul institutiei, la nivelul serviciului de specialitate s-au intocmit ~i reactualizat, pe 
parcursul anului 2021, bazele de date cu privire la investitiile finantate din fonduri europene, care 
se derulau la nivel judetean, in unitatile administrativ-teritoriale ~i de catre institufiile publice care 
funqioneaza mjudet, laOl.01.2021, 30.06.2021 ~i 31.12.2021. 

S-a solicitat O.J.F.LR. Boto~ani, Situatia depunerilor cererilor de finantare pana la data de 
01.12.2021, pe submasurile Iansate in anul 2021. 
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CAPITOLUL IX MANAGEMENTUL COMUNICARII 

in perioada raportata, s-au impus proceduri de lucru pentru activitatile des:fa~urate ~i a fost 
stabilit circuitul documentelor specifice. Totodata, la nivelul Institutiei Prefectului-Judetul 
Boto~ani (:f'ara S.P.C.E.E.P.S. ~i S.P.C.R.P.C.I.V.), un suport foarte important al procesului de 
informare ~i comunicare ii constituie, in continuare, sistemul infonnatic implementat prin proiectul 
cod SMIS 32564, in care ruleaza aplicaµile software Sivadoc (managementul documentelor), 
Siveco Business Analyzer (managementul raportarii) ~i Qualsyst (managementul calitatii). Acest 
sistem asigura difuzarea rapida, fluenta ~i precisa a informatiilor, astfel incat acestea ajung la timp 
la utilizatori. 

Pe parcursul anului 2021, a fost realizata o reuniune de lucru cu scopul analizarii, revizuirii 
~i completarii activitatii de preluare, transnritere, pastrare, indosariere a petitiilor in cadrul 
Institupei Prefectului-Judetul Boto~ani. A fost aprobata Procedura operationala nr. 12627 
28.09.2021 privind activitatea de preluare, transmitere, pastrare si indosariere a petitiilor. De 
asemenea, la nivelul institupei s-a aprobat eyi Procedura operationala nr. 12765/30.09.2021 privind 
activitatea de pri.mire a cetatenilor in audienta ~i activitatea de consiliere a cetatenilor. 

Evidenta corespondent ei ordinare, prirnita la Secretariatul Instituµei Prefectului, cu exceptia 
petipilor, sesizarilor, reclamatiilor ~i a corespondentei speciale se desfa~oara m temeiul 
Instructiunilor Ministrului Adrninistratiei ~i Intemelor nr. 118/2021 privind redactarea, gestionarea 
documentelor neclasificate ~i activitatea de secretariat in Ministerul Administratiei ~i Internelor, cu 
respectarea Procedurii operafionale nr. 9971/30.07.2021 privind circuitul documentelor. 

Au fost intreprinse actiuni in vederea imbunatat,irii fluxului de informare-documentare in 
cadrul Institutiei Prefectului, cu valorificarea feedback-ului de la nivelul structurilor de specialitate 
~i a altor elemente relevante, 1n vederea evaluarii procesului de infonnare-documentare ~i a 
stabilirii unor masuri de imbunAtati,re adecvate. Timpul mediu necesar circuitului intern din 
Institutia Prefectului pentru solutionarea documentelor ~i realizarea sarcinilor primite, in functie de 
tipul acestora s-a mentinut la aproximativ aceea~i valoare din anul anterior (1n contextul marcat de 
rigorile stabilite la nivel national in scopul prevenirii raspandirii COVID-19 ~i a combaterii SARS
Co V-2). 

Conform procedurii, toate documentele sosite pe adresa institutiei prin curieri, fax, e-mail 
sau la casuµ po~tala inchiriata la Oficiul po~tal nr. 6 Boto~ani primesc un numar de inregistrare ~i 
sunt repartizate tn mape separate pentru conducerea institutiei. inregistrarea se face cronologic, in 
ordinea primirii sau emiterii documentelor. in acee~i zi sau eel tfuziu a doua zi documentele 
primesc dispozitia rezo1utiva urmand a fi repartizate pe serviciile ~i compartimentele de 
specialitate, cu semnatura in condici de predare - primire a corespondentei. 

Orice mi~care a documentelor se consemneaza in registrul de intrare---ie~ire a 
corespondentei ordinare. Solutionarea documentelor ~i realizarea sarcinilor s-a realizat in termen. 

in aceasta perioada, in registrul de intrare - ie~ire au fost inregistrate 17520 documente, 
atat primite, cat $i emise din oficiu de Institutia Prefectului - Judetul Boto~ani , iar in Sistemul 
SMEC peste 600 de radiograme. 

1. Informare si relatii publice 

Numirul de solicitari de informatii publice 

Activitatea de informare ~i relap.i publice s-a desra~urat cu respectarea prevederilor legale in 
v1goare. 

in ce prive~te implementarea Legii nr. 544/2001, legat de infonnatiile pentru care exista 
obligatia legala a publicarii din oficiu, in anul 2021 s-a asigurat afi~area informaµilor ~i a 
docwnentelor la sediul institutiei ~i pe pagina de internet prin actualizarea permanenta a site-ului 
institutiei, site structurat astfel incat sa cuprinda toate informatiile prevazute la Anexa 1 la H.G. 
nr. 478/2016. S-au publicat seturi de informatii cu date suplimentare, respectiv informap.i privind 
activitatea prefectului ~i a subprefectilor. 
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In cazul informatiilor comunicate la cerere, in perioada sus-mentionata, s-au inregistrat un 
numar de 28 cereri de informatii de interes public, cereri inaintate de catre 23 persoane fizice ~i 5 
persoane juridice, departajate pe domenii de interes astfel: 
- Modul de indeplinire a atribuµilor institutiei- 7 cereri 
- Gestionare pandemie - 1 cerere 
- Gestionare politici antidrog - 1 cerere 
- lnfonnatii fond funciar - 9 cereri 
- Drepturi persoane cu handicap - 2 cereri 
- Drepturi romi - 2 cereri 
- Drepturi salariale - 5 cereri 
- Statistica privind imobile -1 cerere 

Cele 28 cereri au fost solutionate pozitiv, raspunsul fiind transmis prin e-mail in cazul a 18 
cereri, prin po~ta in cazul a 10 cereri. 

in perioada raportata s-a intocmit Raportul de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in 
anul 2021 la nivelul Institutiei Prefectului Judetul Boto~ani. Acesta a fost postat pe site-ul 
institutiei ~i a fost transmis catre Directia Generala pentru Relapile cu Institutiile Prefectului din 
cad.rut M.A.I. 

Urmare a solicitarii Secretariatului General al Guvemului, conform prevederilor art. 27 din 
H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, s-au 
centralizat rapoartele de activitate privind accesul la informatiile de interes public transmise de 
catre autoritaµle publice locale, datele rezultate fiind transmise la termenul prevazut de lege. 

2. Activitatea de solutionare a petitiilor si a audientelor. Numar petidi solutionate 

Avand in vedere contextul epidemiologic national ~i international al pandemiei COVID 19, 
in anul 2021 activitatea Compartimentului Informare, Relatii Publice ~i Aplicarea Apostilei (a~a 
cums-a numit pan.a la aprobarea noii organigrame din tuna mai 2021 - respectiv, Compartimentul 
Informare, Relatii Publice Secretariat ~i Arhiva) s-a des~urat cu respectarea masurilor dispuse de 
autoritatile nationale pe perioada starii de ale~. 

Activitatea de primire in audienta s-a des~urat numai in cazurile cu caracter deosebit, 
raportat la situatia prezentata de catre solicitantul audientei. in functie de caz, cererile de primire fo 
audienta au fost aprobate sau solutionate de catre compartimentul de specialitate desemnat. 

Activitatea de consiliere a cetatenilor s-a desta~urat in majoritatea cazurilor telefonic, iar in 
cazul cetatenilor care s-au adresat personal institutiei ace~tia au fost primiti in spatiul special 
amenajat la intrarea in institutie. 

Inscrierea ~i primirea cetatenilor in audienta s-a f'acut cu respectarea prevederilor legale, 
respectiv Ordinului MAI nr. 33/2020 privind activitapJe de solufionare a petitiilor, primire in 
audienta ~i consiliere a cetatenilor in Ministerul Afacerilor Interne ~i a procedurii operationale. 

Astfel, cetatenilor care s-au prezentat la Compartimentul Informare, Relatii Publice ~i 
Aplicarea Apostilei Ii s-a adus la cuno~tinta prograrnul de audienta, respectiv ora ~i locul 
desf'~urarii audientei ~i au primit un bon de ordine. in cazul inscrierilor on-line, facute pe site-ul 
institutiei, prin completarea ~i transmiterea formularului tipizat, cetafenii au primit la datele de 
contact specificate, numarul de ordine, data ~i ora audientei. 

Zilnic, persoanele care au solicitat informatii privind diverse problerne au fost indrumate 
catre prefect, subprefect, ~efi servicii, functionarii din cad.rut serviciilor de resort, dupa caz. Pe 
parcursul anului 2021 s-au inscris in audienta un numar total de 29 persoane. 

In perioada supusa evaluarii s-au inregistrat 668 petitii ale persoanelor fizice ~i juridice, 
petifii expediate prin po~ta., fax, e-mail sau depuse la biroul de rela!ii cu publicul. lnregistrarea s-a 
fa.cut pe suport de hartie, in registrul de evidenta a petip.ilor ~i electronic, in sistemul SIV ADOC. 

in registrul de evidenfa a petitiilor inregistrarea s-a facut specificand data de intrare a 
petifiei, numele petentului ~i continutul pe scurt al petitiei. Inregistrarea in format electronic s-a 
facut dupa aplicarea rezolutiei, prin scanarea petifiilor ~i introducerea in sistemul SIVADOC. 
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Petitiile au fost distribuite functionarilor desemnati prin rezolutie, pe baz.a de semnatura in 
condica de corespondenta. 

S-a urmarit solulionarea ~i redactarea in tennen a petitiilor, s-a inregistrat data ie~irii ~i 
rezumatul raspunsului la rubrica mod de rezolvare. S-a completat zilnic, in format electronic, 
situatia petitiilor, situafie care a unnarit: data primirii petifiei, numele ~i prenumele petentului, 
termenul de solufionare, subiectul petifiei, numele ~i prenumele funcfi.onarului care a primit petitia 
spre solutionare, modul de solutionare. 

in ceea ce prive~te categoriile de probleme prezentate cele 668 de petitii inregistrate la 
nivelul institutiei pot fi structurate astfel: 

397 au reprezentat diferite cereri 
- 270 au fost cereri privind fondul funciar 

1 scrisoare de mulfumire 

Potrivit evidentei detinute de compartimentul de specialitate: 
A) Din numarul total de petitii 668: 

a. 0 au constituit sesizari privind infracfiuni contra persoanei; 
b. 0 au constituit sesizari privind infractiuni contra patrirnoniului; 
c. O au constituit sesizari privind acte sau fapte de corupfie, asimilate coruptiei sau in 

legatura directa cu corupfia; 
d. 0 au constituit sesiz.ari privind tulburarea lini~tii publice ~i alte infractiuni sau 

contraventii; 
e. 0 au constituit reclamatii cu caracter penal/contraventional impotriva personalului 

MAI, 0 - coilfirrnandu-se partial sau in totalitate, iar O - nu s-au confirm.at; 
f. 0 au constituit reclamafii privind incalcarea normelor de conviep.rire de catre 

personalul MAI, 0 confirmandu-se partial sau in totalitate, iar O nu s-au confinnat; 
g. 0- au constituit propuneri 
h. 397 au reprezentat diferite cereri; 
i. 270 au fost cereri privind legile fondului funciar ori retrocedari de bunuri preluate 

abuziv de regimul comunist; 
j. 1 au fast scrisori de multumire; 

B) Din totalul de 668 petifii au f ost primite: 
1. 20 de la Guvemul Romaniei, 18 de la Administratia Prezidentiala, 8 de la a1te 

institutii de stat; 
2. 0 de la mass-media; 
3. 25 de la persoane j uridice; 
4. 599 de la persoane fizice, din care 599 cetateni romani, 0 cetateni straini, 0 apatrizi 
5. 0 de la organizatii neguvernamentale romane, iar O de la organizatii 

neguvernamentale din statele membre UE 
6. prin e-mail-225, iar 6 prin fax 
7. 6 au fost anonime sau, in urma verificarilor, a rezultat ca petentul este anonim. 

C) Din totalul de petitii 668 primite, 146 au fost redirecfionate, pentru competenta 
solufionare, catre alte institupi abilitate ale statului. 

D) Petifiile au fost solutionate astfel: 
a. 167 pozitiv sau part:ial pozitiv 
b. 21 negativ 
c. In 82 de cazuri a fost declinata competenta catre organele de justitie ori parchet 
d. in 268 de situatii au fost comunicate petentilor precizarile necesare privind 

posibilitatea legala de soluponare/retumare 
e. 7 sunt in curs de solutionare 
f. 73 au fost clasate direct 
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E) Din totalul de 82 de petenfi primiti in audienta: 
a. 53 au fost consiliati de personalul de relatii cu publicul ~i au depus petitii 
b. 38 au fost reindrumati catre alte institupi/structuri MAI pentru competenta 

soluponare 
c. 29 au fost primiji de conducerea institutiei/structurii. 

F) Din totalul de petitii depose cu ocazia audientelor acordate de conducere, au fost 
solufionate: 

a. 26 pozitiv sau partial pozitiv 
b. 0 negativ 
c. 0 sunt in curs de solutionare 
d. in 3 cazuri s-a declinat competenta catre alte institutii. 

3.Apostilarea documentelor. Numar documente apostilate 

in perioada 0l.0l.2021-31.12.2021 au fost intocmite ~i inaintate catre Compartimentul 
Aplicarea Apostilei un numar de 974 de cereri pentru apostilarea unui numar de 1403 de acte 
oficiale administrative, einise de autoritati ale administratiei publice centrale sau locale din 
Romania, precum ~i de alte organe ale autoritatilor administrative, care organizeaza o activitate de 
interes public. 

Au existat cazuri in care eliberarea apostilei a fost refuzata, motivele fiind: 
conpnutul actului nu a fost lizibil; 
actul prezentat in vederea apostilarii era deteriorat; 
actul continea gre~eli; 
actul nu prezenta toate elementele necesare apostilarii, ex. parafa, nume, prenume, functie 

semnatar, etc.; 
actul era plastifiat; 
actul nu avea valabilitate in afara teritoriului Romaniei. 
Cetiitenii care au prezentat aceste docwnente in vederea apostilarii au fost consiliaji cu 

privire la modul in care se pot remedia aceste probleme ~i au revenit ulterior. 
Din totalul celor 1403 de acte apostilate fn functie de autoritatea emitenta, situatia se 

prezinta astfel: 
1607 acte emise de unitap administrativ-teritoriale 
201 acte emise de diverse institup.i 
113 institutii de invatamant 
22 acte emise de diverse organizatii. 

Ponderea pe tipuri de documente se prezinta dupa cum urmeaza: 
- 565 acte au fost certificate de na~tere, 
- 267 acte certificate de casatorie, 
- 7 certificate de deces, 
- 228 adeverinte de stare civila, 
- 201 certificate de cazier judiciar, 
- 113 documente de studii, 
- 22 alte documente. 

Statele pentru care a fost necesara apostilarea, menfionate in cererile depuse sunt state 
incluse in lista statelor semnatare ale Conventiei de la Haga, Iista prezentata in anexa 1 din 
Instructiuni. Ca ~i pondere situatia se prezinta astfel: 

613 Italia 
208 Spania 
176 Gennania 
3 Norvegia 
1 Filipine 
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14 Israel 
54 Olanda 
1 Slovenia 
2 Danemarca 
90 Grecia 
3 Turcia 
6 Panama 
8 Cipru 
15 Franta 
58 Marea Britanie 
4 Albania 
10 Austria 
9 Elvetia 
122 Belgia 
1 Federaµa Rusa 
3 Portugalia 
2SUA 
Documentele pentru care s-a eliberat apostila figureaza i'n lista principalelor categorii de 

acte prevazute la alin. 2 din Instructiunile nr. 82/2010. 
Din cele 1403 de apostile, 1098 au fost eliberate utilizand aplicafia informatica denumita 

Sistemul interoperabil centralizat pentru evidenta apostilei. 
In perioada 12.03.2021-26.07.2021 din cauza unor probleme tehnice aparute la sistemul 

central al aplicatiei, 305 apostile au fost eliberate offline (procedura exceptionala). Pentru 
introducerea in baza de date a apostilelor eliberate in sistem offline a fost intocmita ~i transmisa 
Situatia centralizata a apostilelor eliberate in intervalul 12.03-26.07.2021, situatie solicitata de catre 
Directia Generala pentru Relatiile cu Institupile Prefectului. 

in vederea eliberarii apostilelor s-au realizat urmatoarele activitati: 
a) primirea documentelor cerate de instrucµunile pentru eliberarea apostilei; 
b) verificarea competentei Institutiei Prefectului; 
c) inregistrarea cererii de eliberare a apostilei; 
d) verificarea semnaturii ~i a calitatii in care a actionat semnatarul actului pentru care se solicita 

apostilarea ~i, daca este cazul, a identitafii sigiliului sau a ~tampilei de pe act; 
e) completarea apostilei; 
f) semnarea apostilei ~i aplicarea ~tampilei cu stema; 
g) eliberarea apostilei. 

Pentru eliberarea apostilei s-a realizat mai tntfil stabilirea identitatii solicitantului. 
Astfel, din totalul de 974 de cereri depuse: 
184 solicitanti au avut calitatea de titular 
122 solicitanti au fost s01,/sotie sau rude pana la gradul II 
101 solicitanti s-au prezentat cu procura autentica sau imputemicire avocaµala ori un 

contract avand ca obiect realizarea in numele titularului a procedurilor necesare pentru eliberarea 
apostilei 

567 solicitanfi au fost persoane juridice ce au incheiat cu titularul actului, cu sotu]./sotia 
titularului actului ori cu o ruda pana la gradul II cu titularul actului, cu o alta persoana fizica, ce 
prezinta procura notariala, un contract avand ca obiect realizarea in numele acestuia a procedurilor 
necesare pentru eliberarea apostilei, prin reprezentant care prezinta delegat:ie in acest sens; 

Solicitantii au depus 971 de cereri personal ~i 3 cereri prin corespondenta, cu respectarea 
conditiilor prevazute de lege. 

In vederea realizarii verificarii semnaturii ~i a ~tampilei de pe act Compartimentul Apostila 
a organizat baza de date cuprinzand numele ~i specimenele de semnatura ~i de ~tampila 
corespunzatoare persoanelor din cadrul institutiilor implicate, desemnate de conducerea acestora sa 
ateste semnatura, calitatea in care a acfionat semnatarul actului ~i, daca este cazul, identitatea 
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sigiliului sau a ~tampilei de pe actul pentru care se solicita eliberarea apostilei. Datele necesare au 
fost solicitate instituµilor abilitate, wmarindu-se ~i actualizarea periodica a acestora. 

Totodata, Ministerul Administra{iei ~i Intemelor, prin structura coordonatoare, a transmis 
periodic baza de date cu numele ~i specimenele de semnatura ~i de ~tampila corespunzatoare 
persoanelor din cadrul institutiilor implicate de la nivel central, desemnate de conducerea acestor 
institutii sa ateste semnatura, calitatea in care a acµonat semnatarul actului ~i, daca este cazul, 
identitatea sigiliului sau a ~tampilei de pe actul pentru care se solicita eliberarea apostilei. 

Intocmirea §i eliberarea apostilelor s-a tacut cu respectarea termenului stabilit de max. 2 
ore. 

Cererile completate de catre solicitanti au fost mregistrate atat pe suport electronic, cat ~i in 
Registrul de evidenta a apostilelor. Acestea insotite de celelalte copii ale docurnentelor au fost 
indosariate in bibliorafturi numerotate, urmand a fi predate in vederea arhivarii. 

CAPITOLUL X. DIFICULTA.fl IDENTIFICATE IN ACTIVITATE 

Ca dificultaµ 111 des:f'~urarea activitap.i, amintim lipsa personalului incadrat in unele 
compartimente de specialitate din cadrul institufiei ~i la Serviciul Public Comunitar Regim Permise 
de Conducere $i inmatriculare a Vehiculelor Boto~ani. Acest fapt a determinat supraincarcarea 
personalului existent cu volumul de lucrari preluat de la functionarii care ~i-au incetat raporturile 
de serviciu cu consecinte negative asupra climatului organizational. 

in plus, s-au mentinut dificultaµle determinate de situapa spafiului in care i~i desta~oara 
activitatea Serviciul Public Comunitar de Pa~apoarte Boto~ani. 

PROPUNERI DE EFICIENTIZARE A ACTIVIT A TII 

Institutia Prefectului-Judelul Boto~ani va urmari, ~i in anul 2022, indeplinirea atribotiilor 
prevazute in Regulamentul de organizare ~i funcµonare, respectiv garantarea respectarii legii l?i 
oferirea wior servicii de calitate cetiitenilor, cu promptitodine ~i profesionalism, urmand a fi luate 
masurile necesare pentru eficientizarea activitatilor ~i intarirea capacitafii administrative. 

Propunerile de eficientizare a activitatii institufiei ori a structurilor publice comunitare sunt 
determinate de dificultaµle mai sus enuntate $i intampinate fn activitatea curenta. 

Legat de activitatea Serviciului Public Comunitar de Pa~apoarte Boto~ani se va unnari 
identificarea unui alt spatio in care sa fie desfa~urate activitatile specifice ori eficientizarea 
spatiului actual pentru a permite a: 

D organiza ghi~ee individuale de preluare cereri - care sa asigure masurile de protectie 
(date cu caracter personal ~i epidemiologice): 

□ utiliza minim 2 ghi~ee de eliberare documente - s-ar reduce timpii de a~teptare in 
perioadele cu aflux mare de cetateni; 

□ identifica variante pentru extinderea arhivei operative a serviciului; 
□ identifica un spatio adecvat pentru arhiva neoperativa - aproximativ 90.000 de 

dosare din perioada 1950-1993. 
Ince prive~te Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere ~i Inmatriculare a 

Vehiculelor Boto~ani se vor avea in vedere unnatoarele obiective pentru eficientizarea activita{ii in 
anul 2022: 

- completarea schemei de personal prin ocuparea celor 3 funcµi vacante; 
- suplimentarea statului de functii cu un post de relatii cu publicul/secretariat ~i arhiva; 
- identificarea ~i promovarea catre institutiile competente, a unei modalitati ca examinarea 

candidatilor, pentru obtinerea permisului de conducere sa devina activitate taxabila, iar un procent 
din incasari sa fie directional pentru bugetarea resursei de personal; 

- dotarea centrului local Dorohoi cu echipamente IT necesare operationalizarii activitafii de 
deservire a publicului. 
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CAPITOL UL XI. OBJECTIVE 2022 

• Coordonarea ~i conducerea eficienta a serviciilor publice deconcentrate prin intarirea 
rolului Colegiului Prefectural ~i al mecanismu1ui de monitorizare a serviciilor publice 
deconcentrate; 

• Mentinerea climatului de pace sociala ~i a unei comunicari pennanente cu toate nivelurile 
institutionale ~i sociale; 

• lmbW1atatirea permanenta a cadrului metodologic ~i procedural al institutiei; 
• Dezvoltarea setului de instrumente care sa ajute managementul institutiei in activitatea de 

conducere, prin implementarea unui sistem informational apt sa optimizeze funcµonarea 
tuturor structurilor organizatorice, pe toate nivelurile; 

• Cre~terea nivelului de satisfactie al cetatenilor care se adreseaza institutiei pentru servicii 
specifice; 

• Organizarea de instruiri, intalniri period.ice in cadrul carora sa se dezbata teme de interes 
pentru administratia publica locala ~i alte structuri de la nivelul judetului; 

• Gestionarea eficienta a situapilor de urgenta; 
• Sustinerea financiara ~i materiala pentru realizarea obiectivelor specifice ale tuturor 

structurilor organizatorice ale institutiei; 
• Plata corecta ~i la timp a angajamentelor asumate; 
• Reflectarea, prin documentele de sinteza, a unei imagini fidele, clare ~i complete a 

patrimoniului; 
• Imbunatatirea organizatorica ~i functionala a structurilor de specialitate, in conformitate cu 

legislaµa in vigoare aplicabila ~i principiile de management instituite de conducerea 
institutiei; 

• Efectuarea demersurilor necesare pentru ocuparea posturilor vacante ; 
• Imbunatatirea procesului de perfect:ionare profesionala a personalului; 
• Cre~terea vizibilitap_i activitatilor Institutiei Prefectului ~i gradul de informare a cetatenilor 

in legaturii cu acestea; 
• Menpnerea nivelului de eficacitate ~i eficienJa a activitatilor desfa~urate in scopul 

indeplinirii atributiilor legate ale institutiei~ 111 raport cu anul 2021. 
~i in anul 2022, Institutia Prefectului - Judeµil Boto~ani va urmari sa se mentina un model 

de eficienta ~i transparenta administrativa in relatia cu partenerii sai, sa fie privita cu incredere ~i 
respect, actionand in permanenta pentru asigurarea ordinii publice ~i a sigurantei cetateanului, 
respectarea legalitaµi actului administrativ, intarirea capacitatii institutionale a administratiei 
publice locale, in vederea sustinerii unei administrapi eficiente orientate catre cetateni. 

CAPITOLUL XII. CONCLUZII 

Prin activitatea sa din anul 2021 Institutia Prefectului-judeµilui Boto~ani a urmarit 
garantarea respectarii legii ~i asigurarea transparentei activitatii, oferirea unor servicii de calitate, 
cu promptitudine ~i profesionalism. 

Intreaga activitate a Institutiei Prefectului-Judetul BotO$ani a fost orientata cu precadere in 
directia consolidarii ~i dezvoltarii increderii populatiei in capacitatea structurilor sale de a riispunde 
eficient $i calificat solicitarilor comunitatii. S-a urmarit, cu prioritate, o relat_ionare eficienta cu 
structurile din cadrul M.A.I, cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor ~i ale celorlalte 
organe ale administratiei publice centrale, precum ~i cu alte ministere, institutii sau autoritaµ 
publice centrale ~i locale, in limitele de competenta stabilite de Guvem, Primul-ministru sau 
Ministrul Afacerilor Interne. 

Activitatea Institutiei Prefectului va reprezenta ~i in anul urmator un proces menit sa 
asigure crearea prerniselor pentru implementarea cat mai e:ficienta la nivel judetean a Programului 
de guvemare ~i pentru indeplinirea prerogativelor conferite de Constitutia Romaniei $i de legislat:i,a 
specifica. 
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