Compartimentul Strategii şi Programe Guvernamentale, Dezvoltare
Economică, Servicii Publice Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă şi Ordine
Publică
a) elaborează studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în
vigoare, precum şi propuneri privind îmbunătăţirea stării de legalitate, pe care le
înaintează prefectului;
b) participă alături de reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate la
acţiuni de verificare, potrivit competentelor, a modului de aplicare şi respectare
a actelor normative la nivelul judeţului, în cadrul unor comisii mixte constituite
prin ordin al prefectului;
c) prezintă prefectului propuneri privind priorităţile de dezvoltare ale
judeţului, în concordanţă cu prevederile planului de dezvoltare regională şi cu
consultarea autorităţilor administraţiei publice locale şi a conducătorilor
serviciilor publice deconcentrate;
d) întocmeşte anual planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ a
obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare;
e) elaborează şi prezintă prefectului informări periodice cu privire la
situaţia şi evoluţia stării generale economice, sociale, culturale, precum şi cu
privire la stadiul realizării obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare, în
judeţ;
f) realizează documentarea necesară şi elaborează pe baza acesteia,
raportul anual şi trimestrial privind starea economico-socială a judeţului, care se
înaintează, potrivit legii, Guvernului, prin Ministerul Afacerilor Interne;
g) monitorizează modul de aplicare în judeţ a programelor şi strategiilor
guvernamentale sau ministeriale cu privire la restructurarea sectorială şi la alte
activităţi;
h) urmăreşte îndeplinirea măsurilor dispuse de către prefect, în calitate de
preşedinte al comitetului judeţean, pentru situaţii de urgenţă;
i) prezintă prefectului propuneri privind modul de utilizare, în situaţii de
criză, a fondurilor special alocate de la bugetul de stat;
j) propune prefectului, în situaţiile prevăzute de lege, convocarea
consiliilor locale, a consiliului judeţean;
k) întocmeşte rapoarte şi informări privind evoluţia şi desfăşurarea
evenimentelor în caz de dezastru, precum şi măsurile întreprinse de autorităţile
administraţiei publice locale în acest domeniu, pe care le înaintează prefectului;
l) asigură informarea prefectului cu privire la iminenta producerii unor
fenomene naturale periculoase;
m) asigură informarea prefectului, în perioada producerii fenomenelor
naturale periculoase, cu privire la evaluarea preliminară a efectelor şi a
pagubelor produse;
n) prezintă prefectului propuneri pentru acordarea unor ajutoare umanitare
în scopul protecţiei populaţiei afectate de calamităţi naturale, epidemii, epizootii,
incendii sau alte fenomene periculoase;

o) verifică modul de distribuire a ajutoarelor umanitare şi a sumelor
alocate din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului;
p) analizează activitatea desfăşurată de serviciile publice deconcentrate şi
întocmeşte informări cu privire la aceasta, pe care le înaintează prefectului;
q) elaborează şi supune spre aprobare prefectului măsuri pentru
îmbunătăţirea activităţii serviciilor publice deconcentrate organizate la nivelul
unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea transmiterii acestora ministerelor
şi celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea
Guvernului, potrivit legii;
r) examinează, împreună cu serviciile publice deconcentrate şi cu
autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene, stadiul de execuţie a unor
lucrări şi acţiuni care se derulează în comun;
s) întocmeşte documentaţia necesară în vederea înaintării propunerilor
către miniştrii şi conducătorii celorlalte organe ale administraţiei publice
centrale organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale pentru
sancţionarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate din subordinea
acestora;
ş) elaborează, cu consultarea conducătorilor serviciilor publice
deconcentrate a proiectelor ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea de
măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate;
t) asigură transmiterea ordinelor prefectului, având ca obiect stabilirea de
măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, către conducătorul instituţiei
ierarhic superioare serviciului public deconcentrat;
ţ) examinează, împreună cu conducătorii serviciilor publice deconcentrate
şi cu autorităţile administraţiei publice locale, a stadiului de execuţie a unor
lucrări şi acţiuni care se derulează în comun;
u) consultă conducătorii serviciilor publice deconcentrate cu privire la
ordinele prefectului prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de
specialitate, potrivit legii;
v)întocmeşte proiectul regulamentului de funcţionare a colegiului
prefectural, cu respectarea prevederilor regulamentului - cadru;
w) realizează lucrările de secretariat şi prezintă propuneri cu privire la
programul de activitate al colegiului prefectural;
x) conlucrează cu unităţile teritoriale din subordinea Ministerului
Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale şi a Serviciului Roman de
Informaţii la elaborarea măsurilor care se impun pentru asigurarea respectării
drepturilor individuale, apărarea proprietăţii publice şi a proprietăţii private,
siguranţă cetăţenilor şi prevenirea infracţiunilor;
y) asigură organizarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiei de dialog social;
z) asigură transpunerea în practică a Strategiei de guvernare cu privire la
dinamizarea parteneriatului social dintre sindicate, patronat şi puterea executivă;

z1) stabileşte relaţii de conlucrare cu partenerii sociali, care să permită o
informare permanentă asupra nevoilor acestora şi să faciliteze rezolvarea
problemelor în discuţie;
z2) consultă partenerii sociali cu privire la măsurile ce se întreprind în
vederea restructurării regiilor autonome de sub autoritatea ministerelor,
consiliilor judeţene şi consiliilor locale, precum şi a societăţilor comerciale, în
corelare cu măsurile de reconversie a forţei de muncă;
z3) îndeplineşte atribuţii pe linia protecţiei informaţiilor clasificate;
z4) realizează monitorizarea predării ajutoarelor alimentare de către
operatorii economici către reprezentanții autorităților publice locale, precum și a
procesului de distribuție efectuat de autoritățile executive ale autorităților
publice locale către persoanele care aparțin grupului țintă, potrivit H.G. nr.
799/2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea
persoanelor defavorizate.

