Extras din R E G U L A M E N T DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
al Instituţiei Prefectului – Judeţul Botoşani

ART. 23
Corpul de control al prefectului
Corpul de control al prefectului este o structură de specialitate distinctă, organizată la nivel
de compartiment în subordinea directă a prefectului.
Atribuţiile Corpului de control:
a) desfăşoară, în condiţiile legii, activitatea de verificare, sprijin şi îndrumare în ceea ce priveşte
sfera de competenţă a prefectului;
b) desfăşoară, la ordinul prefectului, acţiuni de control la nivelul întregului judeţ cu privire la
aplicarea şi respectarea actelor normative. De asemenea, desfăşoară la ordinul prefectului,
acţiuni de control la nivelul întregului judeţ cu privire la aplicarea şi respectarea ordinelor cu
caracter normativ emise de prefect;
c) verifică, la ordinul prefectului, modul de administrare a domeniului public al unităţilor
administrativ-teritoriale, motivaţia afectării sau dezafectării bunurilor de utilitate publică şi
respectarea prevederilor legale;
d) verifică, din ordinul prefectului, legalitatea contractelor încheiate de autorităţile
administraţiei publice locale, asimilate conform legii actelor administrative, ca urmare a
sesizărilor înaintate de persoane care se consideră lezate într-un drept sau interes legitim;
e) verifică sesizările adresate prefectului în care soluţionarea problemelor implică un grad
ridicat de dificultate. În acest scop, asigură soluţionarea petiţiilor adresate prefectului şi
comunicarea către petent a răspunsului, în termenul legal, în domeniul de competenţă;
f) în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Corpul de control al prefectului colaborează cu
autorităţile administraţiei publice locale şi instituţiile publice competente;
g) ca urmare a acţiunilor întreprinse, întocmeşte rapoarte pe care le prezintă prefectului şi,
dacă este cazul, face propuneri de îmbunătăţire a stării de legalitate sau propuneri motivate
pentru eliminarea deficienţelor;
h) în situaţia în care Corpul de control ia cunoştinţă de fapte care contravin prevederilor legale,
acesta are obligaţia de a înştiinţa prefectul şi de a sesiza, în condiţiile legii, organele abilitate să
procedeze imediat la verificarea şi luarea măsurilor de intrare în legalitate.
i) conlucrează cu reprezentanţii din teritoriu ai Ministerului Afacerilor Interne în vederea
exercitării atribuţiilor de menţinere a ordinii şi liniştii publice şi prevenirea infracţiunilor;
j) controlează, din ordinul prefectului, modul în care structurile teritoriale ale M.A.I. îşi
îndeplinesc obligaţia legală de a acorda sprijin, la solicitarea primarilor, pentru menţinerea
ordinii publice;
k) efectuează controale dispuse de conducerea Ministerului Afacerilor Interne pe diferite
domenii de activitate, cu sprijinul specialiştilor din domeniile de competenţă;
l) păstrează secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are
acces ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;
m) participă la desfăşurarea audienţelor, în domeniul de competenţă;

n) întocmeşte documentaţia necesară emiterii ordinelor prefectului în sfera de competenţă;
o) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către prefect.
.
În funcţie de anumite aspecte pe care conducerea instituţiei doreşte să le clarifice, Corpul de
control verifică orice tematică dispusă de prefect.
Prefectul poate desemna prin ordin, şi alţi funcţionari publici din cadrul structurilor de
specialitate în vederea efectuării unor acţiuni de control tematic.
În cazul în care asupra funcţionarilor corpului de control se exercită orice fel de presiuni,
înainte, în timpul sau după finalizarea verificărilor, aceştia sunt obligaţi să-l anunţe de îndată, în
scris, pe prefect, pentru ca acesta să dispună măsurile legale care se impun.

