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                  R O M A N I A                             Ex. 2 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

       INSTITUŢIA PREFECTULUI 

       JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

 

O R D I N  

privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Colegiului Prefectural Caraș-Severin 

 

 Având în vedere art. 267 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019, privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 Conform art.14 din HGR nr. 906/2020 pentru punerea in aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care 

prevede faptul că, Regulamentul de funcționare a Colegiului Prefectural se elaborează în conformitate cu 

Regulamentul-Cadru prevăzut în anexa nr. 3 a actului normativ susmenționat și se aprobă prin Ordin al 

Prefectului; 

 Luând în considerare Ordinul Prefectului nr. 541/27.11.2020, privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Instituției Prefectului Județul Caraș-Severin; 

Văzând Referatul Serviciului Dezvoltare Economică şi Monitorizarea Serviciilor Publice 

Deconcentrate din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin nr.4/23.271/10.12.2020; 

În temeiul art.275 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

           Prefectul Judeţului Caraş-Severin, emite prezentul 

 

O R D I N : 

 

Art.I. Se aprobă „Regulamentul  de funcționare a Colegiului Prefectural Caraș-Severin” prevăzut în 

anexa care face parte integrantă din prezentul Ordin. 

Art.II. Prezentul Ordin intră în vigoare la data comunicării şi se transmite prin grija Serviciului 

Dezvoltare Economică şi Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Ministerului Afacerilor Interne – 

Direcţia Generală pentru Relaţiile cu Instituţiile Prefectului, membrilor Colegiului Prefectural Caraş-Severin 

precum şi Serviciului Verificarea Legalităţii Actelor, a Aplicării Actelor Normative şi Contenciosul 

Administrativ din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Caraş-Severin. 

    

P R E F E C T, 

                                                                                                    

 Cristian GÂFU                                                  S U B P R E F E C T,  

 

                        Ioan-Anton PAULESCU 

 

           SERVICIUL VERIFICAREA LEGALITĂŢII ACTELOR,  

                        A APLICĂRII ACTELOR NORMATIVE ŞI  

                              CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV 

                                          ŞEF SERVICIU, 

          

                   Liliana TURCOANE 

 

                                           SERVICIUL DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI  

 MONITORIZAREA SERVICIILOR PUBLICE  

                      DECONCENTRATE 

                                                                                              p.  ŞEF SERVICIU, 

                 CONSILIER           

      

                                   Ramona JULA 

 

                                              
NR. 564.  

DIN 14.12.2020. 

D:\My Documents\SDECSPD\Ordine_2020\decembrie\Ordin_Colegiul_Prefectural.doc/FM/-3 ex. 

Ex.1:  Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, SVLAAANCA 

Ex:2: Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, SDEMSPD  

Ex 2: Scanat se transmite  la  31 Membri ai Colegiului Prefectural. 

Ex 2 Scanat se transmite  la 18  Invitaţi permanenţi. 

Ex.3: Se transmite la Ministerul Afacerilor Interne-DGRIP 



 

2 

 

R O M A N I A                                                          Anexă la Ordinul      

MINISTERULAFACERILOR                                            nr.564/14.12.2020.                                     

             INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI                                       

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

 

 

 

 

Regulament  

de funcționare a Colegiului Prefectural Caraş-Severin. 

 

 

 

ART.1 Colegiul Prefectural funcţionează în temeiul prevederilor art. 267 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

ART. 2  (1) Colegiul Prefectural se întruneşte lunar şi ori de câte ori este 

necesar, la convocarea prefectului. 

  (2 ) În lipsa prefectului, şedinţele colegiului prefectural sunt conduse de către 

subprefectul desemnat de prefect, prin ordin, să exercite în numele acestuia 

conducerea serviciilor publice deconcentrate. 

ART. 3 (1) Colegiul Prefectural îşi desfăşoară activitatea în plen, în prezenţa 

majorităţii membrilor acestuia. 

(2 ) La şedinţele colegiului prefectural pot fi invitate şi alte persoane a căror 

prezenţă este considerată necesară, în funcţie de tematica cuprinsă pe ordinea de zi. 

ART. 4 (1) Convocarea membrilor colegiului prefectural, precum şi a 

invitaţilor se realizează de către prefect, în scris, prin ordin, cu cel puţin 5 zile 

înaintea desfăşurării şedinţei. 

(2 ) Pentru situaţiile în care prefectul consideră necesară întrunirea colegiului 

prefectural în şedinţe care nu au fost programate, convocarea membrilor se face cu 

cel puţin o zi înaintea desfăşurării şedinţei. 

(3) Ordinul de convocare trebuie să cuprindă data, ora, locul unde se desfăşoară 

şedinţa, ordinea de zi şi lista participanţilor. 

ART. 5  (1)  Pentru desfăşurarea şedinţelor lunare ale colegiului prefectural, la 

începutul anului, prin hotărâre a colegiului prefectural, se adoptă tematica şi 

subiectele de pe ordinea de zi, stabilite cu consultarea membrilor. 

(2 ) În mod excepţional, la propunerea unor membri ai colegiului prefectural, 

se pot introduce pe ordinea de zi probleme apărute ulterior convocării, cu acordul 

membrilor colegiului prefectural. 

ART. 6 (1)   Membrii colegiului prefectural sunt obligaţi să participe personal 

la şedinţe, cu excepţia cazurilor temeinic motivate. 

(2) Membrul colegiului prefectural aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) trebuie 

să comunice numele înlocuitorului său de drept. 

(3) În cazul absentării repetate şi nemotivate a membrilor colegiului prefectural 

de la şedinţele stabilite, prefectul poate sesiza conducerea ministerului de resort şi 
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conducerea organului de specialitate al administraţiei publice centrale, în vederea 

dispunerii măsurilor disciplinare corespunzătoare. 

ART. 7 (1) Secretariatul colegiului prefectural este asigurat de către personal 

din cadrul instituţiei prefectului, desemnat de prefect, prin ordin. 

(2) Lucrările secretariatului sunt realizate sub coordonarea subprefectului 

desemnat de către prefect, prin ordin. 

  (3) Secretariatul colegiului prefectural are ca 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 proiectelor de 

hotărâri de colegiu prefectural, a proceselor-verbale şi a sintezelor şedinţelor, 

arhivarea şi multiplicarea materialelor, precum şi asigurarea legăturii cu membrii 

colegiului prefectural. 

(4) Procesul-verbal de şedinţă se semnează de către toţi participanţii şi 

cuprinde dezbaterile care au avut loc. 

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 votul prefectului este decisiv. 

(4) Hotărârile colegiului prefectural se semnează de către preşedinte şi sunt 

obligatorii. 

ART. 9 (1) Hotărârile colegiului prefectural se aduc la cunoştinţă instituţiilor 

interesate de către secretariatul colegiului prefectural. 

(2) Hotărârile de interes public general se aduc la cunoştinţă prin orice mijloace 

de publicitate. 

 

 

x  X  x 
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