MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BOTOŞANI

Activitatea
Colegiului Prefectural al
Judeţului Botoşani
în anul 2016
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• Colegiul Prefectural al Judeţului Botoşani funcţionează în
conformitate cu prevederile Legii nr. 340/2004 republicată, privind
prefectul şi instituţia prefectului şi Hotărârii de Guvern nr. 460/
26.04.2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004
republicată, precum şi în baza ordinelor prefectului privind
modificarea/reactualizarea componenţei Colegiului Prefectural al
Judeţului Botoşani şi aprobarea/reactualizarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al acestuia.
• În anul 2016, Colegiul Prefectural al Judeţului Botoşani s-a întrunit
lunar, în 12 şedinţe ordinare. Activitatea desfăşurată în cadrul
colegiului a avut drept scop, asigurarea coordonării activităţii
serviciilor publice deconcentrate din judeţ în vederea realizării de
către prefect a atribuţiilor de conducere a serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale organizate la nivelul
judeţului Botoşani.
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INDICATORI
• PLANIFICAT PENTRU ANUL 2016
-12 şedinţe ordinare
-12 ordine ale prefectului de convocare a membrilor colegiului prefectural
-12 mape
-12 publicări ale agendelor şedinţelor pe site-ul web al Instituţiei Prefectului
-12 procese-verbale
-12 raportări către Ministerul Afacerilor Interne
-24 teme de interes public supuse dezbaterilor (2 teme/lună)
• REALIZAT ÎN ANUL 2016
-12 şedinţe ordinare
-12 ordine ale prefectului de convocare a membrilor colegiului prefectural
-12 mape
-12 publicări ale agendelor şedinţelor pe site-ul web al Instituţiei Prefectului
-12 procese-verbale
-12 raportări către Ministerul Afacerilor Interne
-66 teme de interes public supuse dezbaterilor (17 teme prezentate de Instituţia
Prefectului şi 49 teme prezentate de celelalte instituții)
-5 hotărâri adoptate de către colegiul prefectural – HCP nr. 1/28.01.2016, HCP nr.
2/28.01.2016, HCP nr. 3/17.02.2016, HCP nr. 4/17.02.2016 şi HCP nr. 5/16.08.2016
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COMPONENŢA ŞI FUNCŢIONAREA COLEGIULUI PREFECTURAL

• În Colegiul Prefectural al Judeţului Botoşani sunt cuprinse 49
persoane din 48 instituţii publice.
• În anul 2016 au fost emise 7 ordine ale prefectului cu privire la
modificarea componenţei Colegiului Prefectural al Judeţului
Botoşani şi 6 ordine ale prefectului cu privire la reactualizarea
componenţei acestuia.
• Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Prefectural
al Judeţului Botoşani a fost reactualizat prin OP nr. 63/22.02.2016.
• Lista invitaţilor permanenţi a fost alcătuită din 5 reprezentanţi din
alte instituţii/organisme publice, la care când este necesar, se
adaugă şi alţi invitaţi.
• Invitaţii permanenţi şi ceilalţi invitaţi au participat la lucrările lunare
ale colegiului prefectural, în urma primirii invitaţiilor - scrise care au
cuprins data, ora şi locul desfăşurării acestora - şi ordinii de zi.
• Materialele au fost publicate pe site-ul Instituţiei Prefectului-Judeţul
Botoşani şi transmise prin poşta electronică, spre ştiinţă şi analiză,
membrilor colegiului prefectural.
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•

Şi în anul 2016, la şedinţele ordinare ale colegiului au fost invitaţi şi au
participat reprezentanţii mass mediei locale.

•

Instituţii care au avut prezentări/intervenţii în cadrul şedinţelor
colegiului prefectural:
-Instituţia Prefectului-Judeţul Botoşani – 17 prezentări
-Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani – 4 prezentări
-Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani – 3 prezentări
-APIA–Centrul Judeţean Botoşani – 3 prezentări
-Direcţia pentru Agricultură a Judeţuluim Botoşani – 3 prezentări
-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi,
Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Sistemul de
Gospodărire a Apelor, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor, ANIF-Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Botoşani şi Comisariatul
Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor – 2 prezentări
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• Au mai susţinut prezentări: Centrul de Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog, Direcţia Judeţeană de Statistică, Biroul Vamal
de Interior Botoşani, Casa de Asigurări de Sănătate, Casa
Judeţeană de Pensii, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, Agenţia pentru
Protecţia Mediului, Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de
Mediu şi Secţia Drumuri Naţionale.
• Şi-au prezentat rapoartele de activitate la 10 luni, Serviciul Judeţean
Botoşani al Arhivelor Naţionale, Inspectoratul Judeţean în
Construcţii, Agenţia Domeniilor Statului–Reprezentanţa Teritorială,
Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului
Săditor, Oficiul Judeţean de Zootehnie, RAR-Reprezentanţa
Botoşani, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul
Rutier–Botoşani şi Serviciul Judeţean de Metrologie Legală.
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În anul 2016, din cele 48 instituţii membre ale colegiului
prefectural au avut prezentări 30 instituţii, rezultând un procent
de 62,50%.
• Următoarele instituţii/societăţi comerciale de interes local şi
judeţean invitate au avut prezentări:
-Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani
-SC „NOVA APASERV” SA
-SC „MODERN CALOR” SA
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• În anul 2016, auditorul Instituției Prefectului – Județul
Botoșani a verificat respectarea prevederilor legale la
nivelul instituţiei în ceea ce priveşte colegiul prefectural,
inclusiv
documentele
întocmite/primite/transmise,
păstrarea şi arhivarea acestora - pentru anii 2014 și
2015.
Nu s-au constatat deficienţe în raport cu prevederile
legislaţiei în vigoare.
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Obiective pentru anul 2017
• Creşterea nivelului de eficacitate şi eficienţă a
activităţilor
desfăşurate
în
cadrul
Colegiului
Prefectural al Judeţului Botoşani, în scopul
îndeplinirii atribuţiilor acestuia, stabilite prin acte
normative.
• Creşterea nivelului de vizibilitate al instituţiilor,
perceput la nivelul comunităţilor locale şi al
cetăţenilor, în general.
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Vă mulţumim pentru atenţia acordată!
Secretariatul tehnic al
Colegiului Prefectural al Judeţului Botoşani

Consilier Ana Săvescu

30 ianuarie 2017
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