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O R D I N   NR. 75 /26.02. 2015 
 

privind aprobarea Regulamentului de funcționare a  
Colegiului Prefectural Vrancea  

 
 
 
  Prefectul judetului Vrancea, 
 

Având în vedere: 
 - prevederile art. 14 din HG nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale 
Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - referatul nr. 3065/24.02.2015 al Serviciului Afaceri Europene, Relaţii 
Internaţionale şi Servicii Publice Deconcentrate din cadrul Instituţiei Prefectului - 
judeţul Vrancea, prin care se propune aprobarea Regulamentului de funcționare a 
Colegiului Prefectural Vrancea; 
 În temeiul art.26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, emit următorul 

 
 

O R D I N: 
 
 Art. 1 – Se aprobă Regulamentul de funcționare a Colegiului Prefectural 
Vrancea, conform anexei la prezentul ordin. 
 Art. 2 – Prevederile Ordinului nr. 114/2009 al Prefectului județului Vrancea își 
încetează aplicabilitatea. 

Art. 3 – Prezentul ordin va fi comunicat Secretariatului Colegiului Prefectural, 
de către Compartimentul apostilări, autorizări, atribuire denumiri şi ordine prefect, din 
cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Vrancea şi membrilor Colegiului, de către 
Secretariat și se va afișa pe site-ul Instituției Prefectului județului Vrancea. 

 
 

PREFECT, 
NICUŞOR HALICI 
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Anexă la Ordinul nr.  75/2015 
 
 
 

REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE A  
COLEGIULUI PREFECTURAL VRANCEA 

 
 
 

 Art. 1 (1) Colegiul Prefectural Vrancea, constituit şi reorganizat prin Ordin al 
Prefectului, funcţionează în temeiul prevederilor art. 22 din Legea nr. 340/2004 privind 
prefectul şi instituţia prefectului, republicată. Colegiul prefectural are ca scop 
asigurarea coordonării activităţii serviciilor publice deconcentrate din judeţul Vrancea; 

 (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 unităţilor 
administrativ-teritoriale. 

 
 Art. 2 (1) Colegiul prefectural are următoarele atribuţii principale: 

a) analizează activitatea serviciilor publice deconcentrate şi propune măsuri în 
vederea îmbunătăţirii acesteia; 

b) stabileşte domeniile şi 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. 

 
 Art. 3 - (1) Colegiul prefectural se întruneşte în şedinţe lunare, sau ori de câte 
ori este nevoie, la convocarea prefectului sau a subprefectului. 

   (2) Şedinţele sunt prezidate de către prefect. 
   (3) În lipsa prefectului, şedinţele colegiului prefectural sunt prezidate de 

către subprefect. 
   (4) În cadrul şedinţelor de lucru, membrii colegiului prefectural raportează şi 

analizează stadiul implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de 
acţiune de la nivelul judeţului sau al localităţilor acestuia, nevoile şi dificultăţile cu care 
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se confruntă instituțiile ale căror conducători sunt, propunând măsuri în vederea 
îmbunătăţirii activităţii. 

   (5) Membrii colegiului prefectural răspund, conform prevederilor legale, de 
ducerea la îndeplinire a măsurilor propuse şi hotărârilor adoptate. 

 
 Art. 4 Colegiul prefectural îşi desfăsoară activitatea în plen, în prezenţa 
majorităţii membrilor acestuia. 
 
 Art. 5 - (1) Membrii colegiului prefectural, precum şi celelalte persoane a căror 
prezenţă la şedinţele colegiului este considerată necesară, sunt convocaţi de către 
prefect, cu 5 zile înainte de data desfăşurării şedinţei. 

  (2) Ordinul de convocare va cuprinde data, ora, locul unde se desfăşoară 
şedinţa, ordinea de zi şi lista invitaţilor.  

  (3) În mod excepţional, la propunerea unor membri ai colegiului prefectural, 
se pot introduce pe ordinea de zi probleme apărute ulterior convocării, cu acordul 
majorităţii membrilor colegiului prefectural. 

 
 Art. 6 - (1) Membrii colegiului prefectural sunt obligaţi să participe personal la 
şedinţe, cu excepţia cazurilor temeinic motivate (interes de serviciu, caz de forţă 
majoră). 
    (2) Membrul colegiului prefectural aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) 
trebuie să comunice prefectului, în scris, înainte de desfăşurarea şedinţei, numele 
înlocuitorului său de drept. 

  (3) Membrii colegiului prefectural au obligaţia transmiterii în termenul stabilit 
de prefect a materialelor care sunt necesare desfăşurării şedinţelor. 

 
 Art. 7 - (1) Secretariatul colegiului prefectural este asigurat de structura de 
specialitate a Instituţiei Prefectului judeţului Vrancea. 
    (2) Secretariatul îndeplinește următoarele atribuţii: 
- redactarea ordinii de zi; 
- luarea măsurilor pentru aducerea la cunoştinţă a convocării şedinţelor; 
- primirea rapoartelor, a informărilor, a sintezelor şi a celorlalte materiale necesare 
desfăşurării şedinţelor, solicitate de la membrii colegiului prefectural; 
- întocmirea proceselor-verbale şi a sintezelor şedinţelor; 
- redactarea proiectelor de hotărâri; 
- arhivarea şi multiplicarea materialelor 
- asigurarea legăturii cu membrii colegiului prefectural. 
- gestionarea Registrului de hotărâri a colegiului prefectural. 
(3) Procesul-verbal de şedinţă se semnează de către prefect sau subprefect, după caz, 
și cuprinde dezbaterile care au avut loc. 
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 Art. 8 - (1) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, colegiul prefectural adoptă 
hotărâri. 

   (2) Hotărârile se adoptă prin vot deschis şi cu majoritatea simplă a membrilor 
prezenţi. 

   (3) În caz de paritate de voturi, votul prefectului decide. 
 

 Art. 9 - (1) Hotărârile colegiului prefectural se aduc la cunoştinţă instituţiilor 
interesate de către secretariatul colegiului prefectural şi se publică pe site-ul Instituţiei 
Prefectului. 

   (2) Secretariatul colegiului prefectural va asigura monitorizarea modului de 
îndeplinire a hotărârilor adoptate. 

 
 Art. 10 - (1) Prin ordin al prefectului, pot fi constituite comisii mixte alcătuite 
din reprezentanți ai instituțiilor ai căror conducători sunt membri ai Colegiului 
Prefectural, în vederea soluționării unor situații deosebite.  

 (2) Comisiile mixte vor prezenta Colegiului Prefectural rapoarte de activitate 
care vor cuprinde rezultatele acțiunilor desfășurate și, după caz, propuneri de măsuri 
în vederea soluționării situațiilor pentru care au fost constituite. 
 
 

 

 

PREFECT, 
 

NICUȘOR HALICI 


