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Referitor la activi-
tatea privind verifica-
rea legalităţii actelor ad-
ministrative ale autorită-
ţilor publice locale și ju-
deţene, raportul Prefec-
turii menţionează 17.830 
acte administrative emi-
se/adoptate de autori-
tăţile administraţiei pu-
blice locale, anul tre-
cut, din care: 5.133 ho-
tărâri ale consiliilor loca-
le și Consiliului Judeţean 
Ilfov și 12.697 dispoziţii 
ale primarilor. Prefectu-
ra Ilfov a efectuat contro-
lul de legalitate asupra a 
10.175 acte administrati-
ve, iar pentru 7.655 emi-
se/adoptate în perioada 
septembrie - decembrie 
2018, controlul de legali-
tate se efectuează în pri-
mele luni ale anului 2019. 
În urma verificărilor, au 
fost considerate nelega-
le 181 acte administra-
tive, dintre care 180 de 
dispoziţii și 1 hotărâre. 
Au fost solicitate autori-
tăţilor emitente reanali-
zarea unor acte în vede-
rea completării, modifi-
cării sau, după caz, a re-
vocării acestora și au fost 
promovate direct acţiuni 
la instanţa de contencios 
administrativ pentru 176 
de dispoziţii și 1 hotărâre 
a consiliului local.

În 2018 au fost înre-
gistrate 551 Ordine ale 
Prefectului, din care, 333 
cu caracter individual și 
218 cu caracter normativ.

Aplicarea legilor
În 2018 au fost în-

registrate 351 documen-
taţii privind propuneri 
ale comisiilor locale pen-
tru reconstituirea drep-
tului de proprietate, pre-
cum și modificări/recti-
ficări de hotărâri ale co-
misiei judeţene sau titluri 
de proprietate, duplicate 
ale titlurilor de proprieta-
te, majoritatea având ca 
obiect corectarea de am-
plasamente din titluri de 
proprietate datorate fap-
tului că amplasamente-
le înscrise în titluri nu co-
respund realităţii din te-
ren sau urmare a înscri-
erii greșite a coordonate-
lor amplasamentului ori a 
numelor titularilor.

În cadrul celor 13 
ședinţe ale Comisiei Ju-
deţene Ilfov pentru Sta-
bilirea Dreptului de Pro-
prietate Privată asupra 
Terenurilor au fost ana-
lizate documentaţii, me-
morii, note de informări, 
etc., și au fost emise 124 
de hotărâri. Au fost emi-
se 49 de titluri de propri-
etate din care 24 repre-
zintă duplicate. De ase-
menea, a fost înregis-
trat un număr mare de 
petiţii având ca obiect re-
fuzul comisiilor locale de 
a efectua punerea în po-
sesie și întocmirea proce-
selor verbale de punere 
în posesie, soluţionarea 
documentaţiilor de fond 
funciar, solicitarea ur-

gentării în soluţionarea 
documentaţiilor sau re-
fuzul autorităţilor loca-
le de a le emite diferi-
te acte necesare acesto-
ra, ce au fost soluţionate 
în proporţie de 80%. Cele 
mai multe petiţii au fost 
semnalate de cetăţenii 
din: Petrăchioaia, Po-
pești-Leordeni, Măgure-
le, Snagov, Ștefăneștii de 
Jos, Dobroești sau Vidra.

Ședințe lunare 
ale Colegiului, 
gestionarea 
eficientă a 
inundațiilor și a 
focarelor de PPA

Pe parcursul anului 
2018 s-au desfășurat 12 
ședinţe de lucru ale Co-
legiului Prefectural (din 
care fac parte 30 de ser-
vicii publice deconcen-
trate și alte organe ale 
administraţiei publice 
centrale din subordinea 
Guvernului organizate la 
nivel judeţean) în cadrul 
cărora au fost adoptate 4 
hotărâri. Comisia de Dia-
log Social a judeţului Ilfov 
s-au întrunit în 8 ședinţe 
de lucru, iar Comitetul 
Consultativ de Dialog Ci-
vic pentru probleme-
le persoanelor vârstnice, 
în 3. Comitetul Judeţean 
pentru Situaţii de Urgen-
ţă s-a reunit în 2 ședinţe 
ordinare și 8 ședinţe ex-
traordinare, iar Centrul 

Local de Combatere a 
Bolilor a gestionat efici-
ent cazurile de Pestă Por-
cină Africană (PPA), pri-
mul caz fiind semnalat în 
judeţ pe 19 august 2018, 
pe raza localităţii Tunari. 
Cu toate că au fost lua-
te măsuri stricte de pre-
venire, autorităţile nu au 
putut evita apariţia altor 
focare de PPA, la nivelul 
judeţului, în 2018 fiind 
afectate alte 4 localităţi, 
respectiv: Voluntari, 
Ștefăneștii de Sus, Clin-
ceni și 1 Decembrie. Pâ-
nă la sfârșitul anului tre-
cut, la nivelul judeţului au 
fost confirmate 10 focare 
de PPA la porcul domes-
tic. Au fost identificaţi 30 
de porci morţi, în total, 
uciși - 285, cadavre inci-
nerate - 317 și s-a evitat 
ca vreun cadavru de ani-
mal bolnav sau suspect 
să fie îngropat! Nu s-au 

înregistrat cazuri de PPA 
la porcul mistreţ.

Pașapoarte și 
înmatriculări auto

Faţă de 2017, în 
2018 au fost înregistra-
te, la Serviciul Public Co-
munitar pentru Evi denţa 
Pașapoartelor Simple Ilfov, 
mai multe cereri pentru 
eliberarea pașapoartelor 

electronice (17.565 faţă 
de 15.421 anul tre-
cut) și mai puţine pen-
tru pașapoarte temporare 
(4.242 faţă de 8.311). Ur-
mare a Dispoziţiei Direcţiei 
Generale de Pașapoarte 
referitoare la modul de 
aplicare a prevederilor din 
Codul de procedură pena-
lă, în 2018 au fost institu-
ite 1.027 măsuri de sus-
pendare a exercitării drep-
tului la liberă circulaţie. O 
măsură salutară de efici-
entizare a activităţii Servi-
ciului a fost aceea de mu-
tare a sediului în incinta 
ParkLake.

În cadrul Serviciu-
lui Public Comunitar Re-
gim Permise de Condu-
cere și Înmatriculare a 
Vehiculelor (SPCRPCÎV), 
în perioada analiza-
tă, la proba teoretică au 
fost examinaţi 9.248 de 
candidaţi, iar la proba 
practică au fost examinaţi 
8.155 de candidaţi. Au 
fost emise 26.340 per-
mise de conducere și au 
fost preschimbate 716 
permise de conducere 
străine cu documente si-
milare românești.

Fără abateri de 
la normele de 
conduită

Referitor la contro-
lul intern managerial, ra-
portul Prefecturii sub-
liniază că în urma pro-
cesului de autoevalua-
re, ”la 31.12.2018, siste-
mul de control manageri-
al al Instituţiei Prefectului 
judeţului Ilfov este parţial 
conform limitat cu stan-
dardele cuprinse în Codul 
controlului intern mana-
gerial”. Pentru întreg per-
sonalul instituţiei a fost 
elaborat, aprobat prin or-
din al prefectului și co-
municat Codul Etic, iar pe 
parcursul anului 2018 nu 
au fost constatate abateri 
de la normele de condu-
ită și nu au fost aplicate 
sancţiuni disciplinare.

Dificultăți 
întâmpinate 
în activitatea 
Prefecturii

Principalele dificultăţi 
cu care s-a confrun-

tat Instituţia Prefectu-
lui judeţului Ilfov în 2018 
au fost legate, în conti-
nuare, de spaţiul insufi-
cient pentru desfășurarea 
activităţii: clădirea din 
Centrul Vechi, București, 
este foarte veche (pes-
te 100 de ani), degra-
dată, încadrată în gradul 
de risc seismic II, din ca-
re, oricum, Prefectura Il-
fov deţine în administra-
re doar 29,34% din imo-
bil, 70,66% fiind în admi-
nistrarea RAAPPS. Chel-
tuielile de întreţinere și 
utilităţile sunt costisi-
toare, spaţiul de arhiva-
re este insuficient și in-
salubru, tehnica IT es-
te depășită fizic și mo-
ral; fluctuaţia personalu-
lui și blocarea posturilor 
creează perturbări de ac-

tivitate și neîndeplinirea 
unor atribuţii, iar fondu-
rile pentru perfecţionarea 
personalului sunt insu-
ficiente. O altă proble-
mă o reprezintă, în con-
tinuare, aglomeraţia de la 
ghișeele SPCRPCÎV Ilfov.

În aceste condiţii, 
se propune identificarea 
unui nou spaţiu și efec-
tuarea demersurilor ne-
cesare pentru schimba-
rea sediului instituţiei, 
achiziţionarea unor servi-
cii de arhivare electroni-
că, identificarea resurse-
lor financiare pentru înlo-
cuirea tehnicii IT depășită 
fizic și moral, identifica-
rea unor programe de 
finanţare externă pentru 
perfecţionarea persona-
lului, identificarea unor 
soluţii legale de ocupare 

a posturilor vacante, ac-
tivarea unor comisii con-
stituite prin ordin al pre-
fectului devenite inactive, 
identificarea unor soluţii 
pentru eliminarea cozilor 
de la ghișeele SPCRPCÎV 
și reducerea timpilor de 
soluţionare. ”Rezolvarea 
acestor probleme repre-
zintă o prioritate a ac-
tualei conduceri pentru 
perioada imediat urmă-
toare, ce va conduce la 
îmbunătăţirea activităţii și 
imaginii acesteia, în folo-
sul cetăţenilor din judeţul 
Ilfov”, a precizat prefectul 
Marius Cristian Ghincea.

Obiective 2019
Pentru 2019, Institu-

ţia Prefectului judeţului Il-
fov și-a propus asigura-
rea, aplicării și respectă-
rii Constituţiei, a legilor, a 
ordonanţelor și hotărâri-
lor Guvernului, a celorlal-
te acte normative, a or-
dinii publice, precum și a 
obiectivelor cuprinse în 
Programul de guvernare; 

menţinerea climatului de 
pace socială și a unei co-
municări permanente cu 
toate nivelele instituţionale 
și sociale, acordându-se 
o atenţie constantă pre-
venirii tensiunilor socia-
le; creșterea exigenţei în 
exercitarea controlului cu 
privire la legalitatea actelor 
administrative; gestiona-
rea situaţiilor de urgenţă și 
iniţierea măsurilor care se 
impun pentru prevenirea 
acestora; colaborarea cu 
autorităţile administraţiei 

publice locale pentru iden-
tificarea priorităţilor de 
dezvoltare teritorială; efi-
cientizarea activităţii Ser-
viciului Public Comunitar 
de Evidenţa și Eliberarea 
Pașapoartelor Simple și a 
Serviciului Public Comu-
nitar Regim Permise de 
Conducere și Înmatricula-
re a Vehiculelor în vederea 
creșterii calităţii serviciilor 
oferite cetăţenilor și, evi-
dent, oganizarea în bune 
condiţii a proceselor elec-
torale.

Peste 10.000 de acte administrat ive, supuse controlului legalităţii
 Au fost soluționate circa 80% dintre petițiile depuse anul trecut, având ca obiect refuzul 

comisiilor locale de a efectua punerea în posesie și întocmirea proceselor verbale de punere 
în posesie, soluționarea documentațiilor de fond funciar, solicitarea urgentării în soluționarea 
documentațiilor sau refuzul autorităților locale de a le emite diferite acte necesare acestora 

La sediul Prefecturii Ilfov, conducerea 
instituției, reprezentată de prefectul 
Marius Cristian Ghincea și subprefectul 
Laurenția-Georgeta Tortora, a prezentat, 
săptămâna trecută, raportul privind 
activitatea desfășurată pe parcursului 
anului trecut. Astfel, cu un total de 40 
de posturi aprobate, ocupate 31 la 1 
ianuarie 2018 (respectiv 24 de funcționari 
publici, nefiind cuprinse aici și cele două 
posturi de înalți funcționari publici și 7 
de personal contractual) din care, din 
cauza salariilor mici, la 31.12.2018 mai 
rămăseseră 21 de funcționari publici 
și 6 personal contractual, conducerea 
actuală a instituției a reușit să organizeze 
activitatea Prefecturii Ilfov respectând 
Constituția, legile și toate celelalte acte 
normative în vigoare. Iar acest lucru a fost 
evidențiat pe tot parcursul anului trecut, 
de toate conducerile deconcentratelor 
ilfovene, dar și de cetățenii județului.

Carmen ISTRATE

Înregistrarea și evidenţa 
documentelor se 
realizează electronic, la 
Registratura generală 
a Prefecturii Ilfov, prin 
programul PIRS-ePREF. 
În 2018 au fost efectuate 
14.893 înregistrări, din 
care: 863 petiţii, 194 
cereri formulate în baza 
Legii 544/2001, 1.025 
adrese de înaintare a 
dispoziţiilor emise de 
primarii localităţilor din 
Ilfov, 635 adrese de 
înaintare a hotărârilor 
consiliilor locale și 
Consiliului Judeţean Ilfov, 
253 documentaţii privind 
propunerile comisiilor 
locale pentru validarea 
dreptului de proprietate 
asupra terenurilor și 
completări la acestea, 
260 dosare privind 
propuneri de emitere 
a Ordinului Prefectului 
pentru constatarea 

dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor 
(196 conf. art.23 și 9 conf. 
art.36), 1.043 citaţii de la 
instanţele judecătorești, 
1.147 comunicări de la 
instanţele judecătorești și 
de la Oficiul de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară 
Ilfov, 512 radiograme. 
8.869 alte adrese 
(cereri, raportări lunare, 
trimestriale, semestriale 
și anuale, facturi, 
contracte ș.a.).
Celor 863 petiţii depuse la 
Registratura Prefecturii li 
s-au adăugat 836 depuse 
la Registratura Serviciului 
Public Comunitar Regim 
Permise de Conducere 
și Înmatriculare a 
Vehiculelor Ilfov și 33 la 
Registratura Serviciului 
Public Comunitar pentru 
Eliberarea și Evidenţa 
Pașapoartelor Simple. 
Dintre acestea, 418 au 

reprezentat sesizări 
și reclamaţii privind 
activitatea unor angajaţi 
ai primăriilor, nepunerea 
în aplicare a unor 
sentinţe civile, aspecte 
cu privire la poluarea 
mediului, construcţii fără 
autorizaţie, reclamaţii 
cu privire la tulburarea 
posesiei, transportul 
public, câini comunitari; 
730 au fost solicitări cu 
privire la înmatricularea 
vehiculelor; 3 solicitări 
de locuinţă; 9 solicitări 
de ajutor social; 88 au 
vizat aspecte edilitare; 
135 solicitări au vizat 
lămurirea unor aspecte 
din punct de vedere 
juridic; 55 solicitări 
privind sfera activităţii 
de îndrumare; 253 pe 
problematica proprietăţii; 
o scrisoare de mulţumire 
și 40 de reveniri cu 
aceeași problemă.

1.700 petiții, 1 scrisoare de mulțumire!

Raport de activitate al Instituției Prefectului - județul Ilfov, 2018

Conducerea Prefecturii, 
pe teren, verificând 
starea drumurilor și 
situația localităților 
afectate de inundații

Laurențiu Georgeta Tortora și Marius Cristian Ghincea, 
subprefectul și prefectul județului Ilfov

Buna colaborare interinstituționala a 
fost recompensată

La finalul prezentării raportului de activitate, prefectul 
și subprefectul judeţului au oferit diplome de merit 
reprezentanţilor deconcentratelor ilfovene, pentru 
modul în care au colaborat cu Instituţia Prefectului pe 
parcursul anului 2018 și nu numai. Jurnalul de Ilfov a 
fost recompensat, de asemenea, pentru modul obiectiv 
în care a relatat activitatea instituţiei.

Ruxandra Ghiba, dir. OCPI 
Ilfov, recompensată pentru 
activitatea Oficiului
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