Serviciul Contencios, Control Legalitate Acte, Aplicarea Apostilei
(1) Atribuţii comune ale compartimentelor:
a) Verifică legalitatea actelor administrative adoptate sau emise de
autorităţile administraţiei publice locale;
b) Asigură reprezentarea prefectului,instituţiei prefectului şi comisiei
judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Dâmboviţa
,în faţa instanţelor judecătoreşti,formulează acţiuni, apărări, comunică datele
necesare soluţionării cauzelor aflate pe rolul acestora şi, după caz,propune
exercitarea căilor de atac;
c) Reprezintă prefectul la şedinţele consiliilor locale, conform repartizării;
d) Verifică sesizările şi comunică în termenul legal răspunsurile către
petenţi şi informează, după caz, asupra modului de soluţionare, instituţiile de la
care provin petiţiile;
e) Elaborează proiecte de hotărâri ale Guvernului care au ca obiect
soluţionarea unor probleme de interes local conlucrând cu compartimentele din
aparatul propriu al Consiliului Judeţean Dâmboviţa;
f) Elaborează şi fundamentează proiectele de ordin ale prefectului, ce au
ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate precum şi
cele cu caracter individual sau normativ;
g) Urmăreşte respectarea prevederilor legale cu privire la întrunirea în
şedinţe a consiliilor locale şi prezintă lunar informări prefectului;
h) Efectuează la sediul unităţilor administrativ teritoriale, în condiţiile
legii, verificări cu privire la măsurile întreprinse de primari în calitatea lor de
reprezentanţi ai statului în unitatea administrativ-teritorială, elaborând rapoarte
cu privire la aspectele constatate si iniţiind propuneri prefectului, privind
sesizarea organelor competente;
i) Urmăreşte modul de îndeplinire de către secretarii unităţilor
administrativ-teritoriale a obligaţiilor ce le revin, potrivit legii, cu privire la
înaintarea actelor supuse verificării din punct de vedere al legalităţii;
j) Desfăşoară la sediul unităţilor administrativ teritoriale acţiuni de
îndrumare şi control cu privire la respectarea actelor normative de către
secretari, elaborând rapoarte cu privire la cele constatate;
k) Participă, alături de reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate,
în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordinul prefectului, la acţiuni de
verificare la nivelul întregului judeţ, cu privire la aplicarea şi respectarea actelor
normative.

