
Compartimentul monitorizarea serviciilor publice deconcentrate 
 

 Compartimentul servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă şi servicii de utilităţi publice, are 
următoarele atribuţii principale: 
 
1. analizarea lunară/trimestrială/semestrială a activităţii desfăşurate de serviciile publice deconcentrate 
ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea guvernului, 
organizate la nivelul judeţului Suceava şi elaborarea de propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora 
pentru prezentare subprefectului şi prefectului; 
2. examinarea, împreună cu conducătorii serviciilor publice deconcentrate şi cu autorităţile administraţiei 
publice locale, a stadiului de execuţie a unor lucrări şi acţiuni; 
3. consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate în vederea elaborării proiectelor de ordine 
ale prefectului prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit legii şi 
comunicarea acestora conducătorului instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat; 
4. asigurarea lucrărilor de secretariat şi organizarea şedinţelor Colegiului prefectural conform 
regulamentului de funcţionare a acestuia; 
5. urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de către prefect, în calitate de preşedinte al Comitetului 
judeţean pentru situaţii de urgenţă; 
6. urmărirea modului în care autorităţile administraţiei publice locale (Consiliul judeţean Suceava, consiliile 
locale) îndeplinesc atribuţiile ce le revin pentru realizarea măsurilor de prevenire şi reducere a efectelor 
situaţiilor de urgenţă şi informarea prefectului; 
7. participarea la pregătirea şedinţelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; 
8. monitorizarea situaţiilor de urgenţă ce se produc pe raza judeţului Suceava şi asigurarea informării 
prefectului cu privire la iminenţa producerii unor fenomene naturale periculoase; 
9. transmiterea, în timpul situaţiilor de urgenţă, a ordinelor prefectului, către Comitetul judeţean pentru 
situaţii de urgenţă cu măsurile dispuse, către serviciile deconcentrate şi autorităţile locale, după cum este 
necesar; 
10. întocmirea de rapoarte şi informări privind evoluţia şi desfăşurarea evenimentelor în caz de dezastru, 
măsurile întreprinse de autorităţile administraţiei publice locale în acest domeniu, precum şi evaluarea 
preliminară a efectelor şi a pagubelor produse pe care le înaintează prefectului; 
11. formularea de propuneri către prefect, de convocare a consiliilor locale şi a Consiliului judeţean Suceava, 
în situaţiile prevăzute de lege pentru buna organizare şi desfăşurare a activităţii, precum şi pentru stabilirea 
şi ducerea la îndeplinire a măsurilor de apărare care nu au caracter militar, în situaţii de urgenţă; 
12. asigurarea desfăşurării activităţilor de acordare a unor ajutoare umanitare de primă necesitate în scopul 
protecţiei populaţiei afectate de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, incendii sau alte fenomene 
periculoase; 
13. întocmirea de propuneri către prefect privind modul de utilizare în situaţii de criză, a fondurilor special 
alocate de la bugetul de stat; 
14. verificarea modului de distribuire a ajutoarelor umanitare şi a sumelor alocate din Fondul de intervenţie 
la dispoziţia Guvernului; 
15. propunerea, asigurarea constituirii şi coordonarea comisiilor mixte de identificare, inventariere şi 
evaluare a pagubelor produse ca urmare a unor situaţii de urgenţă; 
16. monitorizarea lucrărilor de reconstrucţie şi reparaţii pentru stabilirea stării de normalitate pentru 
obiectivele din coordonarea/subordonarea sau de sub autoritatea prefectului; 
17. asigurarea îndeplinirii, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce revin prefectului în domeniul organizării şi 
desfăşurării alegerilor locale, parlamentare şi prezidenţiale, precum şi a referendumului naţional ori local 
în colaborare cu Serviciul pentru controlul legalităţii actelor şi contencios administrativ; 
18. conlucrarea cu unităţile teritoriale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării 
Naţionale şi a Serviciului Român de Informaţii la elaborarea măsurilor care se impun pentru asigurarea 
respectării drepturilor individuale, apărarea proprietăţii publice şi a proprietăţii private, siguranţa 
cetăţenilor şi prevenirea infracţiunilor în vederea menţinerii ordinii şi liniştii publice; 
19. monitorizarea obiectivelor/acţiunilor cuprinse în strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării 
serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a progreselor obţinute în implementarea acestora, în 



conformitate cu prevederile H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea 
dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
20. monitorizarea investiţiilor în domeniul utilităţilor publice realizate la nivelul autorităţilor locale şi care nu 
au fost cuprinse în strategiile locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
21. monitorizarea derulării Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural; 
22. monitorizarea aplicării prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată; 
23. întocmirea notelor de fundamentare şi a proiectelor pentru promovarea unor hotărâri de guvern privind 
finanţarea unor obiective de investiţii la nivel judeţean, în concordanţă cu legislaţia naţională şi europeană 
în materie şi cu acordurile şi convenţiile organismelor europene, semnate şi ratificate de România; 
24. verificarea situaţiilor financiare privind execuţia bugetară şi a propunerilor de bugete, întocmite de 
serviciile publice deconcentrate în vederea respectării prevederilor legale;  
25. realizarea monitorizării, în colaborare cu DGFP Suceava şi Serviciul pentru controlul legalităţii actelor şi 
contencios administrativ, încadrarea în numărul de posturi şi în nivelul cheltuielilor de personal din aparatul 
de specialitate al primarului, aparatul de specialitate al consiliului judeţean, precum şi din instituţiile publice 
locale şi raportează trimestrial Ministerului Finanţelor Publice situaţii referitoare la modul de respectare a 
prevederilor legii de către instituţiile publice locale. 
colaborează cu celelalte servicii/compartimente din cadrul instituţiei prefectului în vederea îndeplinirii 
sarcinilor de serviciu. 


