Compartimentul Contencios Administrativ, Relaţia cu Autorităţile
Locale si Procesul Electoral:
a) formulează acţiuni pentru sesizarea instanţelor de contencios
administrativ si susţin in faţa acestora acţiunile formulate şi, după caz, propune
exercitarea căilor de atac;
b) ţine evidenţa cauzelor aflate în curs de soluţionare cât şi a hotărârilor
judecătoreşti pronunţate în litigiile în care instituţia este/a fost parte, asigurând
şi păstrarea acestora;
c) săptămânal, prezintă informări prefectului cu privire la stadiul litigiilor
de fond funciar aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, precum şi a celor aflate
pe rolul instanţelor de contencios administrativ;
d) asigură consiliere de specialitate în ce priveşte elaborarea propunerilor
de acte normative din sfera de competenta a autoritarilor administraţiei publice
locale;
e) efectuează, in condiţiile legii, verificările si întocmeşte documentaţia
necesara cu privire la dizolvarea de drept a unor consilii locale sau a consiliului
judeţean;
f) elaborează şi fundamentează proiectele de ordin privind numirea
comisiei care organizează referendumul local în caz de dizolvare a unui consiliu
local sau a consiliului judeţean;
g) elaborează proiectul ordinului prefectului privind numerotarea
circumscripţiilor electorale sau, după caz, a secţiilor de votare din judeţ;
h) întocmeşte şi transmite Preşedintelui Tribunalului lista cuprinzând
juriştii,alţii decât judecătorii şi procurorii, care nu fac parte din nici un partid
politic, dintre care urmează să fie desemnaţi preşedinţii circumscripţiilor
electorale şi ai secţiilor de votare precum şi locţiitorii acestora;
i) întocmeşte la propunerea primarilor şi transmite Preşedintelui
Tribunalului lista cu alte persoane decât jurişti, care se bucura de prestigiu in
fata locuitorilor, care nu fac parte, potrivit declaraţiei pe propria răspundere, din
nici un partid politic si care au cel puţin studii medii dintre care urmează să fie
desemnaţi preşedinţi şi locţiitori la secţiile de votare;
j) întocmeşte şi transmite spre avizare Autorităţii Electorale Permanente,
lista întocmită de prefect cu persoane propuse pentru funcţiile de preşedinte al
biroului electoral sau al secţiei de votare;
k) întocmeşte in vederea punerii la dispoziţia partidelor politice,
alianţelor politice sau a alianţelor electorale, la solicitarea acestora, lista
cuprinzând datele de contact, ale preşedinţilor/locţiitorilor birourilor electorale
de circumscripţie si ,după caz, ale preşedinţilor/locţiitorilor secţiilor de votare,
precum şi programul de activitate al acestora;

l) întocmeşte evidenta imobilelor, numerele de telefon şi adresele sediilor
unde îşi desfăşoară activitatea birourile electorale de circumscripţie,respectiv
birourile secţiilor de votare, in vederea aducerii la cunoştinţa publica;
m) elaborează proiectele de ordine ale prefectului prin care se stabileşte
numărul membrilor consiliul judeţean precum şi numărul membrilor fiecărui
consiliu local;
n) întocmeşte graficul de convocare a consilierilor judeţeni şi a
consilierilor locali în vederea participării la şedinţa de constituire si elaborează
proiectul de ordin al prefectului in acest sens;
o) elaborează şi fundamentează proiectele de ordin ale prefectului în caz
de vacantare a funcţiei de primar;
p) asigură informarea lunară a prefectului, urmare situaţiilor raportate de
către primari, cu privire la stadiul aplicării Legii nr. 15/2003 privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea locuinţei proprietate personală;
q) asigură secretariatul tehnic al Comisiei Judeţene de atribuiri de
denumiri, conform O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de
denumiri;
r) ţine evidenţa aleşilor locali;

