ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL SUCEAVA
O R D I N U L Nr.

/6

din data de _ J i o l Qofjs
privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural
constituit la nivelul judeţului Suceava

Prefectul Judeţului Suceava;
Analizând propunerile Compartimentului Servicii Publice Deconcentrate, Situaţii de
Urgenţă şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul
Suceava, prezentate cu referatul nr. 530/20/3 din 11.01.2016;
Având în vedere prevederile art.l4 din Hotărârea Guvernului 460/2006 pentru
aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2204 privind prefectul şi instituţia prefectului,
republicată, vă rog să aprobaţi Proiectul de ordin alăturat, privind Regulamentul de
funcţionare a Colegiului Prefectural constituit la nivelul judeţului Suceava;
în baza art. 5.7. din Procedura privind modul de elaborare, emitere, comunicare şi
arhivare a ordinelor prefectului care precizează că în perioadele în care subprefectul
lipseşte motivat din instituţie ordinele vor fi semnate direct de către prefect;
în temeiul prevederilor art. 22, alin.(3) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 12 din
Hotărârea Guvernului nr.460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004
privind prefectul şi institupa prefectului,
în baza art. 26, alin.(l) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite următorul,
ORDIN :
Art. 1, Se aprobă Regulamentul de funcţionare a Colegiului Prefectural constituit la
nivelul judeţului Suceava, conform anexei, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentului Ordin se abrogă prevederile Ordinului
Prefectului Judeţului Suceava nr.237/29.05.2006
Art. 3. Secretariatul Colegiului Prefectural Suceava va comunica prezentul ordin
instituţiilor şi persoanelor interesate.
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL SUCEAVA
Anexă la Ordinul Prefectului

REGULAMENTUL
de organizare şi funcţionare a Colegiului Prefectural
constituit la nivelul judeţului Suceava
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. Colegiul Prefectural este organizat şl funcţionează în temeiul prevederilor art.
22 din Legea nr. 340/2004, privind prefectui şi instituţia prefectului, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare^ ale art. 12-14 şi ale anexei nr. 3 la Hotărârea
Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind
prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza
prezentului regulament de organizare şi funcţionare.
Art. 2. Colegiul Prefectural este organul consultativ al prefectului în realizarea
atribuţiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte
organe ale administraţiei publice centrale organizate la nivelul judeţului Suceava.
CAPITOLUL II
Componenţa Colegiului Prefectural
Art. 3. Colegiul Prefectural are următoarea componenţă:
a) prefect;
b) subprefect;
c) conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şl ale celorlalte organe
ale administraţiei publice centrale organizate la nivelul judeţul Suceava;
Art. 4. Componenţa nominală a Colegiului Prefectural este stabilită prin Ordin al
Prefectului.
Art. 5. Orice schimbare intervenită la nivelul conducătorilor serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor precum şi a celorlalte organe ale administraţiei publice
centrale organizate la nivelul judeţean, conduce la modificarea corespunzătoare a
componenţei Colegiului Prefectural.
CAPITOLUL III
Atribuţiile Colegiului Prefectural
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Art. 6. Atribuţiile Colegiului Prefectural urmăresc armonizarea activităţii serviciilor
publice deconcentrate ale ministerelor şl ale celorlalte organe ale administraţiei publice
centrale organizate la nivel judeţean şl implementarea programelor, politicilor, strategiilor şi
planurilor de acţiune ale Guvernului la nivelul judeţului Suceava sau al localităţilor acestuia.
Art. 7. In cadrul şedinţelor de lucru, membrii Colegiului Prefectural raportează şi
analizează stadiul implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune de
la nivelul judeţului Suceava sau al localităţilor acestuia, nevoile şi dificultăţile cu care se
confruntă, propunând măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii.
Art. 8. (1) Colegiul Prefectural are următoarele atribuţii principale:
a) analizează activitatea serviciilor publice deconcentrate şi propune măsuri în vederea
îmbunătăţirii acesteia;
b) stabileşte domeniile şl sectoarele în care este necesară sau se poate realiza cu eficienţă
acţiunea coordonată a mai multor servicii publice deconcentrate;
c) stabileşte măsurile necesare implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor
de acţiune adoptate la nivel naţional;
d) organizează acţiunile comune ale mai multor servicii publice deconcentrate în vederea
soluţionării unor situaţii deosebite;
e) analizează măsurile necesare în vederea realizării unui sistem comun de management al
informaţiei, al resurselor materiale, financiare ori umane.
(2) Colegiul Prefectural îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, precum şi
sarcini date de ministere sau de celelalte organe ale administraţiei publice centrale din
subordinea Guvernului ori de către prefect.
CAPITOLUL IV
Funcţionarea Colegiului Prefectural
Art. 9. (1) Colegiul Prefectural se întruneşte la sediul Instituţiei Prefectului - judeţul
Suceava şi este prezidat de prefect.
(2) în lipsa prefectului, şedinţele Colegiului Prefectural vor fi prezidate de către
subprefect.
(3) Colegiul Prefectural se convoacă de către prefect cel puţin o dată pe lună şi
oricând se consideră necesar.
Art. 10. (1) Colegiul prefectural îşi desfăşoară activitatea în plen, în prezenţa
majorităţii membrilor acestuia.
(2) în afara membrilor de drept ai Colegiului Prefectural, la lucrări pot fi Invitate orice
alte persoane a căror prezenţă este considerată necesară.
Art. 11. (1) Membrii Colegiului Prefectural, precum şi celelalte persoane a căror
prezenţă la şedinţele colegiului este considerată necesară sunt convocate de către prefect,
individual şi în scris.
(2) Ordinul de convocare trebuie să cuprindă data, ora, locul unde se desfăşoară şedinţa,
ordinea de zi şi lista participanţilor.
(3) î n mod excepţional, la propunerea unor membri al Colegiului Prefectural, se pot
introduce pe ordinea de zi probleme apărute ulterior convocării, cu acordul membrilor
Colegiului Prefectural.
Art. 12. Membrii Colegiului Prefectural sunt obligaţi să participe personal la şedinţe,
cu excepţia cazurilor temeinic motivate.
Art. 13. Secretariatul Colegiului Prefectural este asigurat de către Instituţia Prefectului
- judeţul Suceava prin Compartimentului Servicii Publice Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă şi
Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Serviciului Dezvoltare Economică, Servicii
Publice şi Autorităţi Locale şi îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) redactează ordinea de zi;
b) convoacă la şedinţă membrii Colegiului Prefectural;
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c) primeşte rapoartele. Informările, sintezele şi celelalte materiale necesare desfăşurării
şedinţelor;
d) întocmeşte procesele-verbale şl sintezele şedinţelor;
e) comunică lunar Ministerului Afacerilor Interne raportul de sinteză şi ordinea de zi ale
şedinţelor;
f) asigură legătura între membrii Colegiului Prefectural;
g) gestionează Registrul de Hotărâri şi redactează proiectele de hotărâri;
h) comunică hotărârile persoanelor/instituţiilor/autorităţilor interesate prin intermediul poştei
electronice;
i) prezintă propuneri de îmbunătăţire a secţiunii Colegiul Prefectural Suceava a site-lui
instituţiei şi asigură comunicarea materialelor care urmează a fi postate;
j) asigură arhivarea documentelor.
(2) Componenţa Secretariatului Tehnic se stabileşte prin Ordin al Prefectului.
(3) Procesul-verbal de şedinţă se semnează, după caz, de către prefect sau subprefect
şi cuprinde dezbaterile care au avut loc.
Art. 14. (1) în exercitarea atribuţiilor ce îi revin. Colegiul Prefectural adoptă hotărâri.
(2) Hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritate simplă.
(3) în caz de paritate de voturi, votul prefectului sau subprefectului, după caz, are
caracter decisiv.
(4) După semnare, hotărârile Colegiului Prefectural se aduc la cunoştinţa persoanelor/
instituţiilor/autorităţilor interesate de către Secretariatul Tehnic al Colegiului Prefectural.
(5) Hotărârile de interes public general se aduc la cunoştinţă prin orice mijloace de
publicitate.
Art. 15. (1) Monitorizarea îndeplinirii hotărârilor Colegiului Prefectural revine în
sarcina Secretariatului Colegiului Prefectural.
(2) Serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale
administraţiei publice centrale organizate la nivel judeţului Suceava au obligaţia de a informa
prefectul periodic şi ori de câte ori există solicitări în acest sens asupra stadiului îndeplinirii
hotărârilor adoptate în Colegiu Prefectural.
Art. 16. (1) Documentele care fac obiectul ordinii de zi (rapoarte, informări, sinteze)
vor fi elaborate de membrii Colegiului Prefectural într-un mod sintetic, care va reflecta
informaţii concrete asupra problemelor prezentate. Materialele vor conţine concluzii,
propuneri, măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii, termene şi responsabilităţi.
(2) în cadrul şedinţelor Colegiului Prefectural se analizează problemele pe domeniile
de activitate prezentate, se pot ridica obiecţiuni, amendamente sau propuneri care se supun
la vot plenului.
(3) Materialele elaborate în vederea luării în discuţie în cadrul Colegiului Prefectural
vor fi depuse Ia secretariatul colegiului cu cel puţin 5 (cinci) zile înainte de data şedinţei, atât
în format electronic, cât şi pe suport de hârtie în 3 exemplare.
(4) Lucrările ce urmează a fi prezentate în Colegiu Prefectural vor fl însoţite, acolo
unde situaţia o impune, de un plan de măsuri, cu termene, responsabilităţi şl propuneri, care
se vor reflecta în proiectul de hotărâre.
CAPITOLUL V
Drepturile şi obligaţiile membrilor Colegiului Prefectural
Art. 17. Calitatea de membru al Colegiului Prefectural se dobândeşte potrivit
prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 340/2004, privind prefectul şi instituţia prefeăului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare se stabileşte prin ordinul prefectului.
Art. 18. încetarea calităţii de membru al Colegiului Prefectural are loc prin efectul
legii, odată cu încetarea condiţiilor care au dus la dobândirea acesteia.
Art. 19. Membrii Colegiului Prefectural au următoarele drepturi:
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a) participă la dezbateri şi la celelalte activităţi ale Colegiului Prefectural;
b) formulează propuneri, amendamente, obiecţiuni;
c) participă la vot pentru adoptarea hotărârilor;
Art. 20. Membrii Colegiului Prefectural au următoarele obligaţii:
a) să participe la toate lucrările Colegiului Prefectural;
b) în caz de absenţă motivată, să împuternicească o persoană din cadrul instituţiei care să îl
reprezinte la lucrările Colegiului Prefectural;
c) să transmită Secretariatului Colegiului Prefectural materiale ce urmează a fi prezentate în
colegiu cu cel puţin 5 (cinci) zile înainte de data şedinţei, atât în format electronic, la adresa
colegiuprefectural@prefecturasuceava.ro cât şi pe suport de hârtie;
d) să aducă la îndeplinire hotărârile adoptate în Colegiul Prefectural şi să informeze, în scris,
la termenele stabilite, ducerea la îndeplinire a sarcinilor ce le revin;
e) să formuleze propuneri pentru temele de dezbatere din cadrul şedinţelor Colegiului
Prefectural, în fiecare an, în luna decembrie, în vederea întocmirii Graficului de activităţi
pentru anul următor;
O să conlucreze pentru buna desfăşurare a şedinţelor şi respectă drepturile participanţilor;
g) să comunice, imediat. Secretariatului Colegiului Prefectural orice schimbare care intervine
la nivelul structurii conducerii, date de contact ale instituţiei/autorităţii pe care o reprezintă;
h) să respecte prevederile prezentului Regulament de organizare şi funcţionare.
CAPITOLUL VI
Dispoziţii finaie
Art. 21. în cazul în care membrii Colegiului Prefectural absentează în mod repetat
nemotivat de la şedinţe, nu duc la îndeplinire sarcinile reieşite din hotărârile Colegiului
Prefectural, prefectul judeţului, poate sesiza conducerea ministerului/autorităţii centrale de
resort pentru dispunerea măsurilor disciplinare corespunzătoare.
Art. 22. (1) Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare Intră în vigoare la data
aprobării.
(2) Regulament de organizare şi funcţionare al Colegiului Prefectural va fi comunicat
prin grija secretariatului membrilor Colegiului Prefectural şi va fi publicat pe site-ul Instituţiei
Prefectului - judeţul Suceava - secţiunea „Colegiul Prefectural Suceava".
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