ATRIBUȚIILE POSTULUI
CONSILIER ASISTENT, Serviciul Programe și Monitorizare Servicii Deconcentrate, compartimentul
Servicii Publice Deconcentrate și Utilități Publice
 elaborează şi prezintă prefectului informări periodice cu privire la stadiul realizării obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare, în judeţ ;
 participă alături de reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate, în cadrul unor comisii
mixte constituite prin ordin al prefectului, la acţiuni de verificare la nivelul întregului judeţ, cu
privire la aplicarea şi respectarea actelor normative;
 prezintă prefectului, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale şi a
conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, propuneri privind priorităţile de dezvoltare a
judeţului, pe baza Programului de guvernare şi în concordanţă cu prevederile planului de
dezvoltare regională;
 întocmeşte anual planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în
Programul de guvernare;
 asigură transpunerea în practică a Strategiei de guvernare cu privire la parteneriatul social
dintre sindicate, patronat şi puterea executivă;
 analizează activitatea desfăşurată de serviciile publice deconcentrate şi întocmeşte informări
cu privire la aceasta, pe care le înaintează prefectului;
 elaborează şi supune spre aprobare prefectului măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii
serviciilor publice deconcentrate organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în
vederea transmiterii acestora ministerelor şi celorlalte organe ale administraţiei publice
centrale din subordinea Guvernului, potrivit legii;
 asigură consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate cu privire la ordinele
prefectului prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit legii;
 asigură transmiterea ordinelor prefectului, având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter
tehnic sau de specialitate, către conducătorul instituţiei ierarhic superioare serviciului public
deconcentrat;
 asigură, potrivit legii, transmiterea către serviciile publice deconcentrate a actelor cu caracter
normativ emise de ministere şi de celelalte organe ale administraţiei publice centrale din
subordinea Guvernului;
 întocmeşte documentaţia necesară emiterii ordinelor prefectului;
 elaborează, cu consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, proiectele de
ordine ale prefectului având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de
specialitate;
 asigură primirea, înregistrarea şi soluţionarea petiţiilor adresate prefectului, precum şi
comunicarea către petent a răspunsului, în termenul legal;
 asigură organizarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiei de dialog social;
 asigură organizarea şi desfăşurarea şedinţelor comitetului de dialog civic;

