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1. Legislaþia privind liberul acces
la informaþiile de interes public

ºi transparenþa decizionalã
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1.1. Legea 544/2001 - privind liberul
acces la informaþiile de interes public

Legea 544/2001 îþi dã dreptul sã obþii informaþii de interes public, sã aflii
ce fac autoritãþile cu banii tãi.

Ce înseamnã informaþii de interes public?
Toate informaþiile care se referã sau rezultã din activitãþile unei instituþii
sau autoritãþi publice ori ale unei regii autonome care utilizeatã bani pub-
lici. Acestea sunt informaþii de interes public ºi oricine le poate afla.
Excepþiile privesc numai unele domenii ca: siguranþa naþionalã, activitãþile
comerciale, datele personale sau procedurile judiciare.

Cum pot afla informaþii de interes public?
Informaþiile de interes public pot fi comunicate din oficiu de autoritãþile /
instituþiile publice sau ca urmare a cererii tale.
Accesul la informaþii de interes public este gratuit.
Autoritãþile ºi instituþiile publice sunt obligate sã punã la dispoziþia publicului,
din oficiu sau la cerere ºi într-o formã clarã ºi concisã, informaþii cum ar fi
cele despre organizarea ºi funcþionarea lor, datele lor de identificare
(denumire, adresã, numere de telefon, fax, adrese electronice), sursele
financiare, bugetul sau bilanþul contabil.

Dacã vrei sã obþii o informaþie de interes public, trimite o cerere direct
autoritãþii / instituþiei publice care deþine acea informaþie, chiar dacã
informaþia pe care o ceri trebuia pusã din oficiu la dispoziþia publicului.
Trimite cererea prin poºtã, cu confirmare de primire, sau dacã o depui per-
sonal, cere un numãr de inregistrare, preferabil pe o copie.

Dupã ce a primit cererea, autoritatea / instutiþia publicã este obligatã sã-þi
rãspundã:
- în 5 zile, dacã ai trimis cererea la o altã instituþie sau autoritatea
refuzã sã îþi comunice informaþia;
- în 10 zile, comunicându-þi informaþia sau înºtiinþarea cã informaþia
este complexã ºi sunt necesare 30 de zile pentru rãspuns;
- în 30 de zile, comunicându-þi infomaþia complexã solicitatã.
Este important sã pãstrezi atât confirmarea de primire cât ºi plicul în care
autoritatea / instituþia þi-a trimis refuzul / rãspunsul.
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Ce faci dacã autoritatea publicã refuzã sã-þi comunice informaþia
solicitatã?

Ai doua soluþii:
- faci reclamaþie administrativã

- te adresezi Tribunalului.

Reclamaþia adiministrativã este adresatã instituþiei ºi trebuie sã cuprindã
aceleaºi informaþii ca ºi cererea iniþialã plus motivele pentru care consideri
cã rãspunsul primit este nesatisfãcãtor.  Trimite reclamaþia administrativã
conducãtorului instituþiei în mai puþin 30 de zile de la primirea rãspunsului
pentru cerere. Rãspunsul la reclamaþia administrativã trebuie sã fie dat în
15 zile de la data trimiterii acesteia.

Reclamaþia adiministrativã poate fi continuatã cu acþiunea în justiþie în
cazul care rãspunsul autoritãþii / instituþiei lipseºte sau este nesatisfãcãtor.
Trebuie acordatã o mare atenþie termenelor.

Dacã alegi sã te adresezi Tribunalului, în plângere trebuie sã ceri ca instanþa
de judecatã sã constate cã informaþia solicitatã este de interes public ºi sã
oblige autoritatea / instituþia sã o comunice în scris într-un termen determinat.
Pot fi cerute daune morale ºi/sau materiale.

Acþiunea în justiþie este scutitã de taxa de timbru. De asemenea, secþia de
Contencios Administrativ a Tribunalului va judeca cererea dumneavoastrã
în procedurã de urgenþã. Dacã nu sunteþi mulþumiþi de soluþia instanþei,
aceasta poate fi atacatã cu recurs, în temen de 15 zile de la comunicarea
hotãrârii. Hotãrârea instanþei de recurs este irevocabilã.
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Anexe
 CERERE-TIP

- model -

Denumirea autoritãþii sau instituþiei publice ...............................
Sediul/Adresa ...............................................................
Data ............................................

Stimate domn/Stimatã doamnã .............................................,

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaþiile de interes public. Doresc sã primesc
o copie de pe urmãtoarele documente (petentul este rugat sã enumere cât
mai concret documentele sau informaþiile solicitate):
..........................................................................................................

Doresc ca informaþiile solicitate sã îmi fie furnizate, prin poºtã la
adresa…………………………………, sau în format electronic, la
urmãtoarea adresã de e-mail (opþional): ................................... .

Sunt dispus sã plãtesc taxele aferente serviciilor de copiere a
documentelor solicitate (dacã se solicitã copii în format scris).

   Vã mulþumesc pentru solicitudine,

                                                  ...............................
                                                   (semnãtura petentului)

Numele ºi prenumele petentului ..............................................
   Adresa ..................................................
   Profesia (opþional) .....................................
   Telefon (opþional) ......................................
   Fax (opþional) ..........................................
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RECLAMAÞIE ADMINISTRATIVÃ
 - model -

Denumirea autoritãþii sau instituþiei publice ...............................
   Sediul/Adresa ...............................................................
   Data ................................................

 Stimate domnule/Stimatã doamnã .............................................,

Prin prezenta formulez o reclamaþie administrativã, conform
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaþiile de interes public,
întrucât la cererea nr. ................ din data de .................. am primit un
rãspuns negativ, la data de .................................., într-o scrisoare
semnatã de .............................................................................
                  (completaþi numele respectivului funcþionar)

Documentele de interes public solicitate erau urmãtoarele:
................................................................................
................................................................................
Documentele solicitate se încadreazã în categoria informaþiilor de interes
public, din urmãtoarele considerente:
..........................................................................................................................

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi
informaþiile de interes public solicitate în scris/în format electronic,
considerând cã dreptul meu la informaþie, conform legii, a fost lezat.

   Vã mulþumesc pentru solicitudine,

..................................
                                              (semnãtura petentului)

Numele ºi adresa petentului ..............................
   Adresa ...................................................
   Telefon ..................................................
   Fax ......................................................
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RECLAMAÞIE ADMINISTRATIVÃ (2)
 - model -

   Denumirea autoritãþii sau instituþiei publice ...............................
   Sediul/Adresa ...............................................................
   Data ................................................

   Stimate domnule/Stimatã doamnã .............................................,

Prin prezenta formulez o reclamaþie administrativã, conform
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaþiile de interes public,
întrucât la cererea nr. ............. din data de ................ nu am primit
informaþiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege. Documentele de
interes public solicitate erau urmãtoarele:
...................................................................................................................................

Documentele solicitate se încadreazã în categoria informaþiilor de interes
public, din urmãtoarele considerente:
........................................................................................................................…………..

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaþiile
de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând cã
dreptul meu la informaþie, conform legii, a fost lezat.

Vã mulþumesc pentru solicitudine,

                                         ...................................
                                                (semnãtura petentului)

Numele ºi adresa petentului .......................
Adresa ............................................
Telefon ...........................................
Fax ...............................................
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1.2. Legea 52/2003 cu privire
la transparenþa decizionalã

Legea 52/2003 este un instrument de transparentizare a activitãþii
administraþiei publice locale ºi centrale, de deschidere cãtre cetãþeni prin:

1. participarea acestora la procesul de elaborare a reglementãrilor;
2. participarea la procesul de luare a deciziilor.

Legea 52/2003 poate fi numitã legea participãrii active la procesul
decizional prin acordarea posibilitãþii cetãþenilor de a adresa sugestii
autoritãþilor administraþiei publice locale ºi centrale.
Legea stabileºte anumite principii:

- informarea prealabilã a persoanelor asupra problemelor de interes
public;

- consultarea cetãþenilor cu privire la proiectele de acte normative;
- participarea activã a cetãþenilor la procesul de luare a deciziilor ºi

la elaborarea de acte normative.

Ce presupune legea?
Autoritãþile administraþiei publice centrale ºi locale au obligaþia de a anunþa
proiectele de reglementãri cu 30 de zile înainte ca acestea sã fie adoptate
(de exemplu un proiect de hotãrâre de consiliu local).
Anunþul trebuie sã conþinã: o notã de fundamentare, o expunere de motive,
un referat de aprobare cu privire la necesitatea adoptãrii actului normativ
propus, textul complet al actului, data ºi termenul limitã pânã la care cei
interesaþi pot trimite comentarii. Anunþul se aduce la cunoºtinþa publicã
cu cel puþin 30 de zile înainte de supunerea actului normativ spre analizã,
avizare ºi adoptare.

Dupã acest moment, destinatarii reglementãrilor, persoane fizice sau juridice
organizaþii neguvernamentale, patronale au posibilitatea de a formula
sugestii ºi recomandãri cu privire la reglementãrile care le-au fost prezentate
în stadiu de proiect.  Sugestiile astfel formulate vor fi analizate de cãtre
autoritãþile iniþiatoare care vor decide asupra necesitãþii includerii în textul
final al reglementãrilor. Cu privire la participarea publicului la procesul de
luare a deciziilor, legea prevede posibilitatea celor interesaþi de a participa
ºi de a-ºi exprima punctele de vedere în cadrul ºedinþelor organismelor
menþionate mai sus.
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Legea nu conferã, însã, cetãþenilor dreptul de a lua decizia finalã cu privire
la reglementãrile care vor fi adoptate. Acest rol va fi în continuare asumat
de autoritãþile administraþiei publice care vor decide dacã includ sau nu în
proiectele de reglementãri informaþiile ºi sugestiile primite din partea
cetãþenilor, organizaþiilor neguvernamentale ºi asociaþiilor de afaceri.

Legea implicã colaborarea între doi parteneri:
- administraþia publicã;
- cetãþeni, organizaþii neguvernamentale, asociaþii de afaceri.

Care sunt beneficiile legii?
Pentru administraþia publicã:

- obþine în mod gratuit informaþii suplimentare cu privire la sectoarele
de activitate care urmeazã sã fie afectate de reglementãrile propuse;

- explicã necesitatea reglementãrilor propuse;
- înlãturã problemele de implementare a reglementãrilor, rezistenþa

datoratã necunoaºterii acestora de cãtre destinatari;
- înlãturã problemele de implementare datorate deficienþelor de

redactare ale normelor a reglementãrilor;
- câºtigã încrederea ºi sprijinul opiniei publice pentru punerea în

practicã a diverselor mãsuri.
Pentru beneficiarii reglementãrilor:

- iau cunoºtinþã de proiectele de reglementãri propuse de administraþia
publicã;

- îºi exprimã punctele de vedere cu privire la aceste proiecte;
- îºi adapteazã activitatea din timp la cerinþele care urmeazã a fi

introduse.
Legea  se referã la autoritãþi ale administraþiei publice, excluzând din
sfera de aplicare puterea legislativã (Parlamentul) ºi puterea judecãtoreascã.
În cadrul autoritãþilor administraþiei publice centrale se includ:

- ministerele (nu ºi Guvernul),
- alte organe ale administraþiei publice subordonate Guvernului sau

ministerelor,
- servicii publice deconcentrate
- instituþiile administraþiei publice locale: primãrii, consilii locale,

consilii judeþene.

Pe lângã obligaþia autoritãþilor publice de a informa cetãþenii cu privire la
intenþia de a elabora acte normative, apare o altã obligaþie, aceea de a
pune la dispoziþia cetãþenilor o perioadã de 10 zile, în cadrul termenului
mare de 30 de zile, pentru primirea sugestiilor ºi comentariilor pe marginea
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reglementãrilor propuse. Persoana responsabilã de relaþia cu societatea
civilã va coordona activitatea de primire a sugestiilor ºi comentariilor.
Dacã o asociaþie legal constituitã sau o altã autoritate publicã solicitã în
scris organizarea de  dezbateri publice pe marginea actului normativ propus,
autoritatea iniþiatoare este obligatã sã decidã organizarea acestor dezbateri.
Anunþul cu privire la organizarea dezbaterilor se va face cu cel mult 10
zile înainte de organizarea efectivã ºi va conþine data ºi locul întâlnirii.
Comentariile se pot transmite ºi în scris. Sunt exceptate de la aceastã
procedurã actele normative elaborate în situaþii de urgenþã.

Participarea la  ºedinþe publice
Cu minim 3 zile înainte de desfãºurarea unei ºedinþe publice, autoritatea
publicã în cauzã va face public  anunþul care va conþine  data ºi ora întâlnirii,
precum ºi ordinea de zi, prin afiºarea la sediul, pe site-ul propriu ºi prin
transmiterea cãtre mass-media. Persoana desemnatã pentru relaþia cu
societatea civilã va fi responsabilã atât de difuzarea anunþului cât ºi de
invitarea specialã a anumitor persoane.
Persoana care prezideazã are obligaþia de a da cuvântul participanþilor la
ºedinþa publicã. În lipsa unei astfel de prevederi, simpla posibilitate a
cetãþenilor de a participa la ºedinþele autoritãþilor publice ar fi lipsitã de
eficienþã. Libera exprimare a participanþilor cu privire la temele care se
aflã pe ordinea de zi a ºedinþei asigurã funcþionarea fluxului de informaþii
dinspre societatea civilã spre administraþia publicã.

Posibilitatea sesizãrii instanþei
Oricare persoanã are dreptul de a ataca în instanþã autoritatea publicã pe
care o considerã vinovatã de încãlcarea drepturilor sale prevãzute de Legea
52/2003. Regulile procedurale aplicabile în aceastã situaþie sunt cele stabilite
de Legea Contenciosului Administrativ – nr. 554/2004. Persoana lezatã
trebuie sã parcurgã procedura plângerii prealabile anterior sesizãrii instanþei.
Aceastã procedurã constã în obligaþia persoanei lezate de a adresa o
plângere autoritãþii publice în cauzã, permiþând acesteia sã îºi revizuiascã
poziþia.Ulterior se poate adresa instanþei de Contencios Administrativ de
pe lângã Tribunal.

Posibilitatea sancþionãrii funcþionarului
Funcþionarii care se fac vinovaþi de sãvârºirea uneia dintre urmãtoarele
fapte:

a. nu permit accesul persoanelor la ºedinþele publice,
b. împiedicã implicarea persoanelor interesate în procesul de elaborare

a actelor normative, pot fi sancþionaþi în conformitate cu Legea
188/1999 sau cu legislaþia muncii.
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2. Instituþii ale administraþiei
publice locale
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2.1. Consiliul Local
Adresa: Eroilor nr. 8, Braºov

Componenþã pe comisii:

COMISIA NR. 1

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanþe,
administrarea domeniului public ºi privat al municipiului Braºov, muncã
ºi protecþie socialã.
PREªEDINTE COMISIE: Hathazi Ladislau
SECRETAR COMISIE: Becheanu Paul
MEMBRI: Ioniþã Ioan

Gonþea Paul Kraila Vasile
Chiricheº Ciprian Nadudvary Gheorghe
Jica Radu Preda Emanuel

COMISIA NR. 2

Comisia de organizare a teritoriului ºi dezvoltare urbanisticã, realizarea
lucrãrilor publice ºi conservarea monumentelor istorice ºi de arhitecturã.
PREªEDINTE COMISIE: Gabor Imre
SECRETAR COMISIE: Jica Radu
MEMBRI: Nica Marius

Chiricheº Ciprian Becheanu Paul
Gonþea Paul Berlin Costel Petriºor
Tarbã Mihail Atomei Gheorghe
Ioniþã Ioan Kraila Vasile

COMISIA NR. 3

Comisia pentru servicii publice ºi comerþ.
PREªEDINTE COMISIE: Stãnescu Cristian
SECRETAR COMISIE: ªtefãnescu Laura
MEMBRI:

Þop Ferghete Carmen
Gulea Sorin
Nica Marius
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COMISIA NR. 4

Comisia pentru activitãþi ºtiintifice, social-culturale, învatamânt,
sanãtate, activitãþi sportive, de familie, agrement ºi asistenþã socialã.
PREªEDINTE COMISIE: Tãnãsescu Carmen
SECRETAR COMISIE: Stegaru Ioan
MEMBRI:

Chiriacescu Sergiu Raþã Mircea
Gabor Imre Ghiºe Maria Gyongyi
Gurgu Minerva Nica Marius

COMISIA NR. 5

Comisia pentru administraþie publicã localã, juridicã ºi de disciplinã,
pãstrarea ordinii publice, protecþie civilã, respectarea drepturilor ºi
libertãþile cetãþenilor.
PREªEDINTE COMISIE: Grigorescu Sorin
SECRETAR COMISIE: Floroi Gheorghe
MEMBRI:

Opricã Adrian Florentin Preda Emanuel
Ghiºe Maria Gyongyi Atomei Gheorghe
Nadudvary Gheorghe Augustin Eugen

COMISIA NR. 6

Comisia pentru probleme de gospodãrie comunalã ºi locativã,
agriculturã, cadastru, fond funciar, protecþia mediului înconjurator ºi
turism.
PREªEDINTE COMISIE: Tarbã Mihail
SECRETAR COMISIE: Þop Ferghete Carmen
MEMBRI: Tãnãsescu Carmen

ªtefãnescu Laura Stãnescu Cristian

COMISIA NR. 7

Comisia de relaþii externe, relaþii cu instituþii ºi organisme internaþionale
ºi oraºe înfraþite, cooperare sau asociere cu autoritãþi, asociaþii ori
persoane fizice sau juridice din þarã ºi strãinãtate.
PREªEDINTE COMISIE: Gulea Sorin
SECRETAR COMISIE: Raþã Mircea
MEMBRI:

Jica Radu Gurgu Minerva
Gabor Imre Stegaru Ioan
Chiriacescu Sergiu Floroi Gheorghe
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Atribuþii (conform legii 215/2001):
a) alege din rândul consilierilor viceprimarul, respectiv viceprimarii, dupa

caz; stabileºte, în limitele normelor legale, numãrul de personal din
aparatul propriu;

b) aprobã statutul comunei sau al oraºului, precum ºi regulamentul de
organizare ºi funcþionare a consiliului;

c) avizeazã sau aproba, dupa caz, studii, prognoze ºi programe de
dezvoltare economico-socialã, de organizare ºi amenajare a teritoriului,
documentaþii de amenajare a teritoriului ºi urbanism, inclusiv participarea
la programe de dezvoltare judeþeanã, regionalã, zonalã ºi de cooperare
transfrontalierã, în condiþiile legii;

d) aprobã bugetul local, împrumuturile, virãrile de credite ºi modul de
utilizare a rezervei bugetare; aprobã contul de încheiere a exerciþiului
bugetar; stabileºte impozite ºi taxe locale, precum ºi taxe speciale, în
condiþiile legii;

e) aprobã, la propunerea primarului, în condiþiile legii, organigrama, statul
de funcþii, numãrul de personal ºi regulamentul de organizare ºi
funcþionare a aparatului propriu de specialitate, ale instituþiilor ºi
serviciilor publice, precum ºi ale regiilor autonome de interes local;

f) administreazã domeniul public ºi domeniul privat al comunei sau oraºului;
g) hotãrãºte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor

proprietate publicã a comunei sau oraºului, dupa caz, precum ºi a
serviciilor publice de interes local, în condiþiile legii;

h) hotãrãºte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate
privatã a comunei sau oraºului, dupa caz, în condiþiile legii;

i) înfiinþeazã instituþii publice, societãþi comerciale ºi servicii publice de
interes local; urmãreºte, controleazã ºi analizeazã activitatea acestora;
instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de
organizare ºi funcþionare pentru instituþiile ºi serviciile publice de interes
local; numeºte ºi elibereazã din funcþie, în condiþiile legii, conducãtorii
serviciilor publice de interes local, precum ºi pe cei ai instituþiilor publice
din subordinea sa; aplicã sancþiuni disciplinare, în condiþiile legii,
persoanelor pe care le-a numit;

j) hotãrãºte asupra înfiinþãrii ºi reorganizarii regiilor autonome de interes
local; exercitã, în numele unitãþii administrativ-teritoriale, toate drepturile
acþionarului la societãþile comerciale pe care le-a înfiinþat; hotãraºte
asupra privatizãrii acestor societãþi comerciale; numeºte ºi elibereazã
din funcþie, în condiþiile legii, membrii consiliilor de administraþie ale
regiilor autonome de sub autoritatea sa;

k) analizeazã ºi aprobã, în condiþiile legii, documentaþiile de amenajare a
teritoriului ºi urbanism ale localitatilor, stabilind mijloacele materiale ºi
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financiare necesare în vederea realizãrii acestora; aprobã alocarea de
fonduri din bugetul local pentru acþiuni de apãrare împotriva inundaþiilor,
incendiilor, dezastrelor ºi fenomenelor meteorologice periculoase;

l) stabileºte mãsurile necesare pentru construirea, întreþinerea ºi
modernizarea drumurilor, podurilor, precum ºi a întregii infrastructuri
aparþinand cãilor de comunicaþii de interes local;

m) aprobã, în limitele competenþelor sale, documentaþiile tehnico-
economice pentru lucrãrile de investiþii de interes local ºi asigurã
condiþiile necesare în vederea realizãrii acestora;

n) asigurã, potrivit competenþelor sale, condiþiile materiale ºi financiare
necesare pentru buna funcþionare a instituþiilor ºi serviciilor publice de
educaþie, sanãtate, culturã, tineret ºi sport, apãrarea ordinii publice,
apãrarea împotriva incendiilor ºi protecþia civilã, de sub autoritatea sa;
urmãreºte ºi controleazã activitatea acestora;

o) hotãrãºte, în localitãþile cu medici sau cu personal sanitar în numãr
insuficient, acordarea de stimulente în naturã ºi în bani, precum ºi de
alte facilitãþi, potrivit legii, în scopul asigurãrii serviciilor medicale pentru
populaþie; asemenea facilitãþi pot fi acordate ºi personalului didactic;

p) contribuie la organizarea de activitãþi ºtiintifice, culturale, artistice,
sportive ºi de agrement;

q) hotãrãºte cu privire la asigurarea ordinii publice; analizeazã activitatea
gardienilor publici, poliþiei, jandarmeriei, pompierilor ºi a formaþiunilor
de protecþie civilã, în condiþiile legii, ºi propune mãsuri de îmbunãtãþire
a activitaþii acestora;

r) acþioneaza pentru protecþia ºi refacerea mediului înconjurator, în scopul
creºterii calitãþii vieþii; contribuie la protecþia, conservarea, restaurarea
ºi punerea în valoare a monumentelor istorice ºi de arhitecturã, a parcurilor
ºi rezervaþiilor naturale, în condiþiile legii;

s) contribuie la realizarea mãsurilor de protecþie ºi asistenþa socialã; asigurã
protecþia drepturilor copilului, potrivit legislaþiei în vigoare; aprobã
criteriile pentru repartizarea locuinþelor sociale; înfiinþeazã ºi asigurã
funcþionarea unor instituþii de binefacere de interes local;

t) înfiinþeazã ºi organizeazã târguri, pieþe, oboare, locuri ºi parcuri de
distracþie, baze sportive ºi asigurã bunã funcþionare a acestora;

u) atribuie sau schimbã, în condiþiile legii, denumiri de strãzi, de pieþe ºi
de obiective de interes public local;

v) conferã persoanelor fizice române sau strãine, cu merite deosebite, titlul
de cetãþean de onoare al comunei sau al oraºului;

x) hotãrãºte, în condiþiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice
române sau strãine, cu organizaþii neguvernamentale ºi cu alþi parteneri
sociali, în vederea finanþãrii ºi realizãrii în comun a unor acþiuni, lucrãri,
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servicii sau proiecte de interes public local; hotãrãºte înfrãþirea comunei
sau oraºului cu unitãþi administrativ-teritoriale similare din alte þãri;

y) hotãraºte, în condiþiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autoritãþi
ale administraþiei publice locale din þarã sau din strãinãtate, precum ºi
aderarea la asociaþii naþionale ºi internaþionale ale autoritãþilor
administraþiei publice locale, în vederea promovãrii unor interese
comune;

z) sprijinã, în condiþiile legii, activitatea cultelor religioase;
w) asigurã libertatea comerþului ºi încurajeazã libera iniþiativã, în condiþiile legii.

Tipuri de acte emise de instituþie:
Hotãrâri de consiliu local

Servicii Publice
în subordinea Consiliului Local

DIRECÞIA FISCALÃ
Str.Dorobanþilor nr.4     Program audienþe: Marþi, ora 14.00
Director : Voinescu Marian   tel:0268-474.440 ºi  fax:0268-477.055

Agenþia nr.1 - str.Lungã nr.14 Agenþia nr.4 - Fdt.Hãrmanului nr.2 Duplex
telefon:0268-410.896 telefon:0268-334.180

Agenþia nr.2 - str.Lânii nr.6 Agenþia nr.5 - str.Albinelor nr.1(Stupini)
telefon:0268-440.507 telefon:0268-442.553

Agenþia nr.3 - str.Uranus nr.14 Agenþia nr.6 - str.Brazilor nr.43
telefon:0268-331.019 telefon:0268-336.332

DIRECÞIA POLIÞIA COMUNITARÃ
Str.Nicolae Bãlcescu nr.62-64
Director: Aldea Eugeniu
Program audienþe: Miercuri, ora 9.00
Dispecerat 954
telefon: 0268-475.568 ºi fax: 0268-474.413

Birou 1 - str. Poarta ªchei nr.39 Birou 2 - str. Lânii nr.6
 (Liceul Sportiv) telefon 0268-441.145

telefon:0268-511.967
Birou 3 - Fdt Hãrmanului nr.2 Birou 4 - str. Valea Cetãþii nr.8

telefon 0268-334.499 telefon 0268-541.703
Birou 5 (intervenþii) str.Zizinului nr.106 Birou 6 - Stupini str.Albinelor 1

telefon 0268 310006   telefon 0268 441145



24

Ghidul instituþiilor publice braºovene

Birou 7 - Noua str.Brazilor nr.43
telefon 0368-427.373

DIRECÞIA SERVICII SOCIALE
Bd. Mihail Kogalniceanu nr.23, blC7, etaj I
Director: Constantiniu Luana
Program audienþe: Luni ºi Miercuri, ora 15.00
telefon 0268-414.461 ºi tel / fax 0268 - 472.858

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENÞA PERSOANEI
Bd. Eroilor nr.8
Director: Roºca George
Program audienþe: Marþi , ora 14.00
telefon: 0268-414.460 ºi fax 0268-415.161

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PIEÞE ªI SALVAMONT
Str. Nicolae Bãlcescu nr.64
Director: Cristian Vasile
Program audienþe: Marþi ºi Vineri, ora 12.00
telefon: 0268-419.993

SERVICIUL PUBLIC INVÃÞÃMÂNT ªI CULTURÃ
Str. Olteþ nr.11
Director: Frânculescu Septimiu
Program audienþe: Luni ºi Miercuri, ora 9.00
telefon: 0268-423.263; 0368-415.214 ºi fax: 0368-415.215

SERVICIUL PUBLIC DE GESTIONARE A ANIMALELOR
Bd. Mihail Kogãlniceanu nr.23, blC7, etaj IV
Director: Bãrbulescu Flavius
Program audienþe: Joi, ora 12.00
telefon: 0268-477.120

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE CREªE
Str. Prahova nr.26
Director: Smeu Anca
Program audienþe: Miercuri, ora 10.00
telefon: 0268-428.524; tel/fax 0268-421.069

REGIA PUBLICÃ LOCALÃ A PÃDURILOR KRONSTADT R.A.
Str. Panseluþelor nr.23, bl 1
Director: Olteanu Dan
Program audienþe: Marþi, ora 12.00
Telefon: 0368-405401; 0368-405402
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2.2. Primãria
Municipiului Braºov
Adresa: Eroilor nr. 8, Braºov

Conducerea instituþiei ºi coordonatele de
contact:

Primarul Municipiului Braºov, George
Scripcaru.
Date de contact: tel. 0268-416.550/

121
fax 0268-472.494
mobil 0744-603.606
e-mail scripcaru@brasovcity.ro

Viceprimarul Municipiului Braºov, Adrian Gabor.
Date de contact:
tel. 0268-416.550/156
fax 0268-413.626
mobil 0744-503.600

Viceprimarul Municipiului Braºov, Gabriel Andronache.
Date de contact:
tel. 0268-416.550/158
fax 0268-415.800
mobil 0744-503.601

Secretarul Municipiului Braºov, Nicolae Paraschiv.
Date de contact:
tel. 0268-416.550/148
0268-414.369
mobil 0744-503.599

Biroul specializat de informare ºi relaþii publice
Persoana responsabilã:  Sorin Toarcea
telefon: 0268-416.550 /108
tel./fax 472493
mobil: 0744 / 505.572
e-mail: sorin@brasovcity.ro
Programul de lucru:
luni-vineri, între orele 8,00 – 16,00, camera 39
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Atribuþiile instituþiei (atribuþiile Primarului):

Atribuþiile instituþiei sunt stipulate în Legea nr. 215/2001 a administraþiei
publice locale:

- asigurã aducerea la îndeplinire a hotãrârilor consiliului local. În
situaþia în care apreciazã ca o hotãrâre este ilegalã, în termen de
3 zile de la adoptare îl sesizeazã pe prefect;

- poate propune consiliului local consultarea populaþiei prin
referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe
baza hotãrârii consiliului local ia mãsuri pentru organizarea acestei
consultãri, în condiþiile legii;

- prezintã consiliului local, anual sau ori de câte ori este necesar,
informãri, privind starea economicã ºi socialã a comunei sau a
oraºului, în concordanþã cu atribuþiile ce revin autoritãþilor
administraþiei publice locale, precum ºi informãri asupra modului
de aducere la îndeplinire a hotãrârilor consiliului local;

- întocmeºte proiectul bugetului local ºi contul de încheiere a
exerciþiului bugetar ºi le supune spre aprobare consiliului local;

- exercitã funcþia de ordonator principal de credite;
- verificã, din oficiu sau la cerere, încasarea ºi cheltuirea sumelor din

bugetul local ºi comunicã de îndatã consiliului local cele constatate;
- ia mãsuri pentru prevenirea ºi limitarea urmãrilor calamitãþilor,

catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, împreunã cu
organele specializate ale statului. În acest scop poate mobiliza
populaþia, agenþii economici ºi instituþiile publice din comuna sau
din oraº, acestea fiind obligate sã execute mãsurile stabilite în
planurile de protecþie ºi intervenþie elaborate pe tipuri de dezastre;

- asigurã ordinea publicã ºi liniºtea locuitorilor, prin intermediul
poliþiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor ºi unitãtilor
de protecþie civilã, care au obligaþia sã rãspundã solicitãrilor sale,
în condiþiile legii;

- îndrumã ºi supravegheazã activitatea gardienilor publici, conform
angajamentelor contractuale;

- ia mãsurile prevãzute de lege cu privire la desfãºurarea adunãrilor
publice;

- ia mãsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor,
reprezentaþiilor sau a altor manifestãri publice care contravin ordinii
de drept ori atenteazã la bunele moravuri, la ordinea ºi liniºtea
publicã;

- controleazã igiena ºi salubritatea localurilor publice ºi produselor
alimentare puse în vânzare pentru populaþie, cu sprijinul serviciilor

de specialitate;
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- ia mãsuri pentru prevenirea ºi combaterea pericolelor provocate de
animale, în condiþiile legii; ia mãsuri pentru elaborarea planului
urbanistic general al localitãþii ºi îl supune spre aprobare consiliului
local; asigurã respectarea prevederilor planului urbanistic general,
precum ºi ale planurilor urbanistice zonale ºi de detaliu;

- asigurã repartizarea locuinþelor sociale pe baza hotãrârii consiliului
local;

- asigurã întreþinerea ºi reabilitarea drumurilor publice, proprietate a
comunei sau a oraºului, instalarea semnelor de circulaþie, desfaºurarea
normalã a traficului rutier ºi pietonal, în condiþiile legii;

- exercitã controlul asupra activitãþilor din târguri, pieþe, oboare, locuri
ºi parcuri de distracþii ºi ia mãsuri pentru buna funcþionare a acestora;

- conduce serviciile publice locale; asigurã funcþionarea serviciilor
de stare civilã ºi de autoritate tutelarã; supravegheazã realizarea
mãsurilor de asistenþã ºi ajutor social;

- îndeplineºte funcþia de ofiþer de stare civilã;
- emite avizele, acordurile ºi autorizaþiile date în competenþa sa prin

lege;
- propune consiliului local spre aprobare, în condiþiile legii,

organigrama, statul de funcþii, numãrul de personal ºi regulamentul
de organizare ºi funcþionare a aparatului propriu de specialitate;

- numeºte ºi elibereazã din funcþie, în condiþiile legii, personalul din
aparatul propriu de specialitate al autoritãþilor administraþiei publice
locale, cu excepþia secretarului; propune consiliului local numirea
ºi eliberarea din funcþie, în condiþiile legii, a conducãtorilor regiilor
autonome, a instituþiilor ºi serviciilor publice de interes local;

- rãspunde de inventarierea ºi administrarea bunurilor care aparþin
domeniului public ºi domeniului privat al comunei sau al oraºului;

- organizeazã evidenþa lucrãrilor de construcþii din localitate ºi pune
la dispoziþie autoritãþilor administraþiei publice centrale rezultatele
acestor evidenþe;

- ia mãsuri pentru controlul depozitãrii deºeurilor menajere, industriale
sau de orice fel, pentru asigurarea igienizãrii malurilor cursurilor de
apã din raza oraºului, precum ºi pentru decolmatarea vãilor locale
ºi a podeþelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.

Actele normative care reglementeazã activitatea instituþiei:
- Legea nr. 215/2001 a administraþiei publice locale, cu modificãrile

ºi completãrile ulterioare
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Tipurile de acte emise de instituþie:

I. Direcþia juridicã ºi de administraþie publicã localã
1. Autoritatea Tutelarã
- dezbaterea succesiunii
- curatela unui bolnav
- instituirea curatelei speciale asupra minorului
- încuviinþarea cumpãrãrii unui bun pentru minor
- încheierea unui contract de întreþinere
- încuviinþarea vânzãrii unui bun al minorului

2. Relaþii cu asociaþiile de proprietari
- atestarea administratorului aflat în funcþie
- atestarea administratorului

3. Autorizarea activitãþilor economice
- autorizaþii Persoanã Fizicã / Asociaþie Familialã cf legii 300 / 2004
- adeverinþã PF/AF
- notificarea vânzãrilor de soldare / lichidare pentru societãþi

comerciale
- notificarea orarului de funcþionare al societãþilor comerciale

4. Birou Legea 10
- înscrisuri cu privire la imobile/ terenuri revendicate în baza legii 10

II. Arhitect ªef
1. Amenajarea teritoriului
- autorizaþia de construire pentru extinderi ºi branºamente la reþelele

edilitare
- adeverinþã de atribuire adresã stradalã
- aviz de principiu pentru colectarea deºeurilor reciclabile
- certificat de urbanism pentru extinderi ºi branºamente la reþelele

edilitare
- certificat de urbanism pentru dezmembrãri / comasãri / contopiri

imobiliare
- certificat de urbanism pentru înstrãinare imobile
- certificat de urbanism pentru lucrãri pe domeniul public (parcãri,

drumuri de acces, ziduri de sprijin, organizãri de ºantier, manifestãri
culturale sau sportive etc.)

- certificat de urbanism pentru parcelãri terenuri
- aprobarea documentaþiilor PUD / PUZ
- adeverinþã privind nomenclatorul stradal (denumire stradã)
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2. Autorizãri ºi disciplina în construcþii
- autorizaþie de construire
- autorizaþia de organizare a execuþiei lucrãrilor – POE, în situaþia în

care aceasta se solicitã separat de autorizaþia de construire
- obþinerea certificatului de urbanism
- certificatul de urbanism pentru dare în folosinþã
- legalizare construcþii realizate fãrã autorizaþie de construire (mai

vechi de 2 ani) dupã apariþia Legii 50/2001
- certificat de urbanism de dare în folosinþã (legalizare) pentru

construcþii executate dupã anul 1958, pânã la apariþia Legii 50/
1991

- regularizarea taxei pentru autorizaþia de construire
- adeverinþã privind încadrarea unui imobil  ca monument istoric

III. Direcþia Tehnicã
1. Amenajare drumuri publice ºi siguranþa circulaþiei
- adeverinþã de parcare pentru obþinerea licenþei de transport
- avizul  de principiu pentru executarea branºamentelor
- radierea autovehiculelor care nu se supun înmatriculãrii
- aprobare reparare hidroizolaþii la casã
- aprobare de sãpãturã
- înregistrarea autovehiculelor care nu se supun înmatriculãrii
- permise de liberã trecere
- acord de ocupare a domeniului public cu materiale de construcþii

sau schelã mobilã

2. Transport
- avizul Comisiei de Circulaþie pentru proiect autorizaþie construire
- aviz Comisie de Circulaþie pentru PUD / PUZ
- modificare autorizaþie taxi
- avizare plan de situaþie parcelare
- autorizarea persoanelor fizice pentru executarea serviciului public

de transport persoane / bunuri în regim de taxi
- autorizaþia taxi pentru operatorii de transport care deþin autorizaþia

pentru executarea serviciului public de transport persoane / bunuri
în regim taxi

- autorizarea operatorilor de transport pentru executarea serviciului
public de transport persoane / bunuri în regim taxi

- vizarea autorizaþiei taxi pentru PFA ºi pentru operatorii taxi
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IV  Direcþia Patrimoniu
1. Ocupare locuri publice, publicitate ºi reclamã
- acord de funcþionare pentru activitatea desfãºuratã în spaþii închise

care nu aparþin domeniului public ºi privat al Municipiului Braºov
- acord de funcþionare pentru activitatea desfãºuratã pe domeniul

public ºi privat al Municipiului Braºov (chioºcuri)
- acord de utilizare temporarã a locurilor publice aparþinând domeniului

public al Municipiului Braºov
- acord de utilizare temporarã cu titlu gratuit a locurilor publice

aparþinând domeniului public al Municipiului Braºov
- publicitate pe panourile Primãriei
- distribuire de fluturaºi
- distribuire de fluturaºi din avion
- publicitate pe vehicule
- publicitate sonorã
- acord de amplasare a panourilor publicitare pe domeniul public /

privat al Municipiului Braºov ºi pe domeniul privat (panouri la sol,
pe calcan, totem, firmã, casete luminoase sau eºarfe publicitare
montate pe stâlpi RAT Braºov sau Electrica SA)

2. Valorificãri imobile
- acord înstrãinare / concesiune
- modificare contract de concesiune
- vânzarea terenurilor aferente garajelor
- constituirea unei servituþi de trecere
- concesionare directã teren în vederea realizãrii unui acces din

exterior
- concesionare teren pentru construcþii prin licitaþie publicã
- locuri de veci – beneficiari ai Legii 44/ 1994 / beneficiari ai decretului

lege 118/ 1990 / pauperi / revoluþionari, beneficiari ai prevederilor
Legii 341/2004 / beneficiari ai Decretului lege 189 / 2000

- sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinþe proprietate
personalã – Legea 15/ 2003 ºi HCL 21 / 2005

3. Cadastru, registrul agricol
- decizie de atribuire teren (ordinul prefectului)
- înregistrare în registrul agricol (teren sau animale)
- adeverinþe referitoare la situaþia din registrul agricol
- adeverinþã de intravilan ºi categorie de folosinþã a terenului
- certificat de producãtor
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- acordare despãgubiri bãneºti veteranilor de rãzboi sau moºtenitorilor
acestora

- bilet de adeverire a proprietãþii animalelor
- bilet de adeverire a proprietãþii animalelor pentru certificarea

(transcrierea) transmisiunii proprietãþii

V. Serviciul Secretariat - Arhivã
-  eliberare copii dupã înscrisuri din arhiva instituþiei
- fiºare citaþii instanþe
- acord de principiu pentru focuri de artificii ºi adunãri publice

VI. Centrul de Informaþii pentru Cetãþeni:
Adeverinþe eliberate pe loc:

- Adeverinþã de încetare a activitãþii de persoanã fizicã/asociaþie
familialã autorizatã în baza D.L. nr.54/1990;

- Adeverinþã de confirmare a anulãrii sau suspendãrii autorizaþiei de
persoanã fizicã / asociaþie familialã autorizatã.

- Adeverinþã privind data eliberãrii autorizaþiei de persoanã fizicã /
asociaþie familialã ºi a certificatului de înregistrare în registrul
comerþului

- Adeverinþã cã imobilul are calitatea de monument istoric, conform
listei monumentelor istorice ºi de arhitecturã a Municipiului Braºov

- Adeverinþã de apartenenþã a imobilului sau strãzii la o zonã a
Municipiului Braºov, conform zonãrii aprobate prin hotãrâri ale
consiliului local.

- Adeverinþã de schimbare a denumirii strãzii, conform
nomenclatorului.

- Permis liberã trecere (LT) zilnic.
- Permis de liberã trecere (LT) pentru vehicule cu tracþiune animalã.

Acord de ocupare a domeniului public cu materiale de construcþie.
- Acord de ocupare a domeniului public cu schele.
- Adeverinþã cã persoana nu deþine teren agricol în  Municipiul Braºov.
- Adeverinþã de proprietate teren în intravilanul Municipiului Braºov.

Actele se înregistreazã la:
Primãria Braºov - Centrul de Informaþii pentru Cetãþeni
Eroilor nr. 8, Camera 1 (intrarea dinspre Parcul Nicolae Titulescu);
E-mail: cic@brasovcity.ro;
Luni-Vineri: 800-1230 ºi 1330-1700;
telefon: 0268-416.550 – centrala, 984.



32

Ghidul instituþiilor publice braºovene

2.3. Consiliul
Judeþean Braºov

Adresa: B-dul Eroilor nr. 5, Braºov

Componenþa pe comisii:

COMISIA 1 - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget,
finanþe, administrarea domeniului public ºi privat al judeþului
Dontu Mihai Aurel - preºedinte
Bãrbat Traian - secretar
Balaban Virgil - membru
Ionescu Lucian - membru
Staicu Dumitru Florian - membru
Marko Gabor Iozsef - membru
Epure Sorin - membru

COMISIA 2 - Comisia de organizare ºi dezvoltare urbanisticã, realizarea
lucrãrilor publice, conservarea monumentelor istorice ºi de arhitecturã

Marcu Ioan - preºedinte
Maxim Adrian - secretar
Costea Silviu - membru
Niþã Emil - membru
Crãciun Dragoº - membru

COMISIA 3 - Comisia pentru industrie, servicii, servicii publice, comerþ,
turism, sport, agriculturã ºi silviculturã, gospodãria apelor ºi protecþia
mediului înconjurãtor
Trifan Nicolae - preºedinte
Tucunel Nicolae - membru
Ispas Radu - membru
Enache Paul - membru
Cojanu Mihail - membru
Aros Levente - membru
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COMISIA 4 - Comisia pentru activitãþi ºtiinþifice, învãþãmânt, culturã
ºi culte.
Aranyosi ªtefan - preºedinte
Matei Roxana - secretar
Munteanu Alexandru - membru

COMISIA 5 - Comisia pentru administraþie publicã localã, juridic,
apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi libertãþilor cetãþeneºti

Ungureanu Vasile - preºedinte
Gheorghe Simona - membru
Popa Elisaveta - membru
Iancu Vespasian Augustin - membru
Greavu Sorin - membru

COMISIA 6 - Comisia pentru integrare europeanã, promovarea
programelor de dezvoltare regionalã, relaþii interne ºi internaþionale

Dobrogeanu Toma - preºedinte
Ionescu Maniela Carmen - secretar

COMISIA 7 - Comisia pentru sãnãtate ºi asistenþã socialã
Ionel Aurel - preºedinte
Sarafinceanu Buibaº Gheorghe - secretar
Mija Virgil - membru
Grapa Sebastian - membru
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Conducerea executivã a instituþiei ºi coordonatele de contact:

Preºedinte:
Aristotel Cãncescu - tel: 415024, fax: 475576, e-mail:
acancescu@brasovcountry.ro, presedinte.cj@judbrasov.ro

Vicepreºedinþi:
Marian Rasaliu - tel: 419281, fax: 471903, e-mail:
vicepresedinte.economic.cj@judbrasov.ro
Vasile Butaru – tel: 419145, fax: 415408, e-mail:
vicepresedinte.urbanism.cj@judbrasov.ro

Secretar General:
Mariana Tihãrãu – tel: 417903, e-mail: secretar.general.cj@judbrasov.ro

Compartiment Informare, Relaþii cu Publicul ºi Secretariat Executiv al
Autoritãþii Teritoriale de Ordine Publicã

Programul de lucru: luni-vineri, între orele 8,30 – 16,30
Coordonator Compartiment: Monica Sibiescu, Consilier Juridic
Telefon: 410 777, interior 198;
E-mail: office.cj@judbrasov.ro, relatii.publice.cj@judbrasov.ro
Web: www.judbrasov.ro

Atribuþiile instituþiei (conform Legii 215/2001)

- adoptã strategii, prognoze ºi programe de dezvoltare economico-socialã
a judeþului sau a unor zone din cuprinsul acestuia pe baza propunerilor
primite de la consiliile locale, dispune, aprobã ºi urmãreºte, în cooperare
cu autoritãþile administraþiei publice locale comunale ºi oraºeneºti
interesate, mãsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru
realizarea acestora;

- coordoneazã activitatea consiliilor locale ale comunelor ºi oraºelor în
vederea realizãrii serviciilor publice de interes judeþean;

- aprobã bugetul propriu al judeþului, împrumuturile, virãrile de credite ºi
modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobã contul de încheiere a
exerciþiului bugetar; stabileºte impozite ºi taxe, precum ºi taxe speciale,
în condiþiile legii; hotãrãºte repartizarea pe comune, oraºe ºi municipii
a cotei din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau
din alte surse, în condiþiile legii;

- administreazã domeniul public ºi domeniul privat al judeþului;
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- hotãrãºte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor
proprietate publicã a judeþului sau, dupã caz, a serviciilor publice de
interes judeþean, în condiþiile legii; hotãrãºte cu privire la vânzarea,
concesionarea ºi închirierea bunurilor proprietate privatã a judeþului, în
condiþiile legii;

- hotãrãºte înfiinþarea de instituþii publice ºi de servicii publice de interes
judeþean, în condiþiile legii; numeºte ºi elibereazã din funcþie, în
condiþiile legii, conducãtorii instituþiilor ºi serviciilor publice pe care
le-a înfiinþat ºi le aplicã, dacã este cazul, sancþiuni disciplinare, în
condiþiile legii;

- hotãrãºte asupra reorganizãrii regiilor autonome de interes judeþean;
exercitã în numele unitãþii administrativ-teritoriale toate drepturile
acþionarului la societãþile comerciale pe care le-a înfiinþat; hotãrãºte
asupra privatizãrii acestor societãþi comerciale;

- stabileºte, pe baza consultãrii autoritãþilor administraþiei publice locale
comunale ºi orãºeneºti, proiectele de organizare ºi amenajare a teritoriului
judeþului, precum ºi de dezvoltare urbanisticã generalã a judeþului ºi a
unitãþilor administrativ-teritoriale componente; urmãreºte modul de
realizare a acestora în cooperare cu autoritãþile administraþiei publice
locale comunale ºi orãºeneºti implicate;

- aprobã construirea, întreþinerea ºi modernizarea drumurilor, podurilor,
precum ºi a întregii infrastructuri aparþinând cãilor de comunicaþii de
interes judeþean; acordã sprijin ºi asistenþã tehnicã de specialitate
autoritãþilor administraþiei publice locale comunale ºi orãºeneºti pentru
construirea, întreþinerea ºi modernizarea drumurilor comunale ºi
orãºeneºti; în acest sens consiliul judeþean poate înfiinþa servicii publice
specializate;

- aprobã documentaþiile tehnico-economice pentru lucrãrile de investiþii
de interes judeþean, în limitele ºi în condiþiile legii;

- asigurã, potrivit competenþelor sale, condiþiile materiale ºi financiare
necesare în vederea bunei funcþionãri a instituþiilor de culturã, a
instituþiilor ºi serviciilor publice de educaþie, ocrotire socialã ºi asistenþã
socialã, a serviciilor publice de transport de sub autoritatea sa, precum
ºi a altor activitãþi, în condiþiile legii;

- asigurã sprijin financiar pentru acþiuni culturale sau desfãºurate de cultele
religioase, precum ºi pentru activitãþi educativ-ºtiinþifice ºi sportive;

- înfiinþeazã instituþii sociale ºi culturale, precum ºi pentru protecþia
drepturilor copilului ºi asigurã buna lor funcþionare, prin alocarea
fondurilor necesare;
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- analizeazã propunerile fãcute de autoritãþile administraþiei publice lo-
cale comunale ºi orãºeneºti, în vederea elaborãrii de prognoze ºi programe
de dezvoltare economico-socialã sau pentru refacerea ºi protecþia
mediului înconjurãtor;

- atribuie, în condiþiile legii, denumiri de obiective de interes judeþean;
- hotãrãºte, în condiþiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autoritãþi

ale administraþiei publice locale din þarã sau din strãinãtate, precum ºi
aderarea la asociaþii naþionale ºi internaþionale a autoritãþilor
administraþiei publice locale, în vederea promovãrii unor interese
comune;

- hotãrãºte, în condiþiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane
juridice române sau strãine, cu organizaþii neguvernamentale ºi cu alþi
parteneri sociali, în vederea finanþãrii ºi realizarii în comun a unor acþiuni,
lucrãri, servicii sau proiecte de interes public judeþean;

- hotãrãºte, în condiþiile legii, asocierea cu consiliile locale, pentru
realizarea unor obiective de interes comun, scop în care poate înfiinþa
împreunã cu acestea instituþii publice, societãþi comerciale ºi servicii
publice;

- Consiliul Judeþean îndeplineºte ºi alte atribuþii prevãzute de lege.

Actele normative care reglementeazã activitatea instituþiei:

- Legea 215/2001, actualizatã, cu privire la administraþia publicã localã
- Legea 188/1998 privind statutul funcþionarului public;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduitã al funcþionarului public
- Legea 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenþei

în exercitarea demnitãþilor publice, a funcþiilor publice ºi în mediul
de afaceri, prevenirea ºi sancþionarea corupþiei;

- Hotãrârea Guvernului nr. 787/2002 privind organizarea ºi funcþionarea
Autoritãþii Teritoriale de Ordine Publicã.

Tipurile de acte emise de instituþie:

- Dispoziþii emise de Preºedintele Consiliului Judeþean
- Hotãrâri adoptate de plenul Consiliului Judeþean



37

Asociaþia Pro Democraþia Club Braºov

3. Instituþia Prefectului
ºi Instituþii Publice deconcentrate
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3.1 Instituþia
Prefectului

Adresa: B-dul Eroilor nr. 5, Braºov

Conducerea instituþiei ºi
coordonatele de contact:

Prefect: Aurelian Leonard Danu
telefon: 419277; Fax: 475105

E-mail: cabinet.prefect@prefecturabrasov.ro
Subprefect: Andras Zsolt Szakal

telefon: 414137, Fax: 475361
Subprefect: Adriana Donþu

telefon: 413415, Fax: 475635

Biroul specializat de informare ºi relaþii publice
Persoana însãrcinatã cu atribuþii în asigurarea accesului la informaþiile
de interes public:
Loredana Casapu - consilier juridic

telefon: 470220 / int 240; Fax: 475105
E-mail:informatii.publice@prefecturabrasov.ro
www.prefecturabrasov.ro

Programul de lucru al biroului de informare:
luni-vineri, între orele 8,00 – 16,00

Atribuþiile prefectului:
- asigurã, la nivelul judeþului realizarea intereselor naþionale, aplicarea

ºi respectarea Constituþiei, a legilor, a ordonanþelor si hotãrârilor
Guvernului, a celorlalte acte normative, precum ºi a ordinii publice;

- acþioneazã pentru realizarea în judeþ, respectiv în municipiul
Bucureºti, a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare ºi
dispune mãsurile necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate
cu competenþele ºi atribuþiile ce îi revin, potrivit legii;

- conduce, prin compartimentele proprii de specialitate, activitatea
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor ºi ale celorlalte
organe ale administraþiei publice centrale din unitãþile administrativ-
teritoriale;

- actioneazã pentru asigurarea climatului de pace socialã, menþinerea
unui contact continuu cu toate nivelurile instituþionale ºi sociale,

     acordând o atenþie constantã prevenirii tensiunilor sociale;
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- stabileºte, împreunã cu autoritãþile administraþiei publice locale ºi
judeþene, prioritãþile de dezvoltare teritorialã;

- verificã legalitatea actelor administrative adoptate sau emise de
autoritãþile administraþiei publice locale ºi judeþene, cu excepþia
actelor de gestiune;

- asigurã, împreunã cu autoritãþile ºi organele abilitate, pregãtirea ºi
aducerea la îndeplinire, în condiþiile stabilite prin lege, a mãsurilor
de apãrare care nu au caracter militar, precum ºi a celor de protecþie
civilã;

- dispune,în calitate de preºedinte al Comitetului Judeþean pentru
Situaþii de Urgenþã, mãsurile care se impun pentru prevenirea ºi
gestionarea acestora ºi foloseºte în acest sens sumele special
prevãzute în bugetul propriu cu aceastã destinaþie;

- utilizeazã, în calitate de ºef al protecþiei civile, fondurile special
alocate de la bugetul de stat ºi baza logisticã de intervenþie în situaþii
de crizã, în scopul desfãºurãrii în bune condiþii a acestei activitãþi;

- dispune mãsurile corespunzãtoare pentru prevenirea infracþiunilor ºi
apãrarea drepturilor ºi a siguranþei cetãþenilor, prin organele legal
abilitate;

- asigurã realizarea planului de mãsuri pentru integrare europeanã ºi
intensificarea relaþiilor externe;

- dispune mãsuri de aplicare a politicilor naþionale hotãrâte de Guvern
ºi a politicilor de integrare europeanã;

- hotãrãºte, în condiþiile legii, cooperarea sau asocierea cu instituþii
similare din þarã ºi din strãinãtate, în vederea promovãrii intereselor
comune.

- Prefectul îndeplineºte ºi alte atribuþii prevãzute de lege ºi de celelalte
acte normative, precum ºi însãrcinãrile stabilite de Guvern.

Actele normative care reglementeazã activitatea instituþiei:
- Constituþia României
- Legea nr. 215 / 2001 a administraþiei publice locale, cu modificãrile

ºi completãrile ulterioare
- Legea 340 / 2004 privind instituþia prefectului, cu modificãrile ºi

completãrile ulterioare
- HG nr. 460 / 2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/

2004 privind prefectul ºi instituþia prefectului.

Tipurile de acte emise de instituþie:
Ordine de prefect
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3.2. AJOFM Braºov

Agentia Judeþeanã pentru
Ocuparea Forþei de

Muncã Braºov

Adresa: Str. Lungã, Nr.1A, Braºov

Conducerea instituþiei ºi coordonate
de contact:

Director executiv: Reghina Farcaº
Telefon/Fax:0268/416.879; 0268/412.552
E-mail: bv_buget@ajofm.anofm.ro

Director executiv adjunct: Finichiu Anca Cristina
Telefon/Fax:0268/416.879; 0268/412.552
E-mail: bv_buget@ajofm.anofm.ro

Director executiv adjunct: Moise Daniela
Telefon/Fax:0268/416.879; 0268/412.552
E-mail: bv_buget@ajofm.anofm.ro

Biroul specializat de informare ºi relaþii publice
Persoana însãrcinatã cu atribuþii în asigurarea accesului la informaþiile de
interes public: Cristina Trifan - Inspector
Telefon/Fax:0268/416.879; 0268/412.552
E-mail: bv_media@ajofm.anofm.ro
Pagina de internet: www.ajofm-bv.ro
Programul de lucru: Luni- Vineri 08:30 – 16:30

Atribuþiile instituþiei:
- asigurã ºi coordoneazã aplicarea politicilor în domeniul ocupãrii ºi formãrii
profesionale;
- organizeazã, presteazã ºi finanþeazã, în condiþiile legii, servicii de ocupare
ºi formare profesionalã a forþei de muncã neîncadrate prin compartimentele
de specialitate ºi prin prestatorii de servicii;
- acþioneazã pentru sprijinirea mobilitãþii forþei de muncã ºi pentru asigurarea
flexibilitãþii funcþionale a pieþei muncii;
- coordoneazã ºi asigurã realizarea prestaþiilor pentru înfãptuirea politicii
de ocupare ºi circulaþie a forþei de muncã pe plan intern ºi internaþional ;
- organizeazã ºi asigurã informarea, consilierea ºi orientarea profesionalã a
persoanelor aflate în cãutarea unui loc de muncã;coordoneazã ºi realizeazã
servicii de preconcediere în situaþii de concedieri masive de personal;
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- susþine relaþii de parteneriat ºi cofinanþare în crearea de noi locuri de
muncã, îndeosebi în zonele defavorizate ºi în cele în care piaþa muncii
este puternic tensionatã;
- aplicã procedurile adecvate de gestiune previzionalã a cererii ºi a ofertei
de muncã conform instrucþiunilor Agenþiei Naþionale Pentru Ocuparea Forþei
de Muncã;
- asigurã aplicarea mãsurilor de protecþie socialã a persoanelor neîncadrate
în muncã, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- elaboreazã studii ºi analize în domeniul ocupãrii ºi formãrii profesionale;
- acrediteazã furnizorii de servicii de specialitate pentru stimularea ocupãrii
forþei de muncã;
- propune programe de ocupare de nivel local, sau dupã caz, zonal;
- elaboreazã în baza indicatorilor sociali stabiliþi, programe de activitate
anuale, pe care le supune aprobãrii Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea
Forþei de Muncã ºi raporteazã periodic realizarea prevederilor acestora;
- aplicã, la nivel judeþean, prevederile referitoare la prestaþiile de ºomaj
din cadrul acordurilor bilaterale încheiate de România cu alte state în
domeniul coordonãrii sistemelor de securitate socialã;
- realizeazã la nivel judeþean mãsurile cuprinse în Planul de implementare
la nivel local a legislaþiei armonizate cu acquis-ul comunitar;
- promoveazã pachetul privind schemele de finanþare nerambursabilã în
colaborare cu Unitatea de Coordonare a Programului, înfiinþatã în cadrul
Ministerului Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei;
- organizeazã licitaþia de proiecte pentru schemele de finanþare
nerambursabilã;
- evalueazã ºi selecteazã proiectele;
- monitorizeazã ºi implementeazã proiectele la nivel regional;
- pregãteºte ºi încheie contractele pentru schemele de finanþare
nerambursabilã cu iniþiatorii de proiecte selectate;
- raporteazã stadiul implementãrii programului cãtre Agenþia Naþionalã
pentru Ocuparea Forþei de Muncã, Unitatea de Coordonare a Programului
ºi Ministerul Integrãrii Europene;
- evalueazã implementarea proiectelor selectate ºi raportarea rezultatelor
cãtre Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã, Unitatea de
Coordonare a Programului ºi Ministerul Integrãrii Europene.

Actele normative care reglementeazã activitatea instituþiei
-Lege nr. 145/1998 privind infiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Agenþiei
Naþionale pentru Ocupare ºi Formare Profesionalã completatã ºi modificatã
de: OUG nr. 294/2000 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 145/
1998 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Agenþiei Naþionale
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pentru Ocupare ºi Formare Profesionalã, precum ºi a Legii nr. 19/2000 privind
sistemul public de pensii ºi alte drepturi de asigurari sociale aprobatã de
Legea nr. 340/2001
-OUG nr. 98/1999 privind protecþia socialã a persoanelor ale cãror contracte
individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective
aprobatã de Lege nr. 312/2001
-Hotãrâre nr. 768/2003 privind aprobarea Statutului Agenþiei Naþionale pentru
Ocuparea Forþei de Muncã completatã ºi modificatã de:
-Hotãrâre nr. 1700/2004 pentru modificarea ºi completarea Statutului Agenþiei
Naþionale pentru Ocuparea Forþei de Muncã, aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 768/2003
-Hotãrâre nr. 1578/2003 privind modificarea ºi completarea Statutului Agenþiei
Naþionale pentru Ocuparea Forþei de Muncã, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 768/2003
-Hotãrâre nr. 1282/2003 pentru modificarea unor acte normative
-Regulamentul de organizare ºi funcþionare al Agenþiilor Judeþene pentru
Ocuparea Forþei de Muncã

Tipuri de acte emise de instituþie
- adeverinþã - eliberatã la cererea formulatã în scris de solicitant(ã)

conform prevederilor art.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul
minim garantat, în vederea stabilirii/menþinerii dreptului la ajutor
social.

- adeverinþã privind situaþia veniturilor încasate
- adeverinþã din care reiese cã persoana figureazã în evidenþele

AJOFM
- dispoziþie privind stabilirea dreptului la indemnizaþie
- dispoziþia privind încetarea/suspendarea/repunerea în plata a

indemnizaþiei de ºomaj
- dispoziþie de repartizare eliberatã în vederea prezentãrii persoanei

în cãutarea unui loc de muncã, înregistratã în evidenþa agenþiei
pentru ocuparea forþei de muncã judeþene, la angajator, pentru a
participa la selecþia organizatã de acesta, cu respectarea
prevederilor legale, pentru ocuparea unui loc de munca vacant.

- dispoziþia privind acordarea primelor prevãzute de Legea 76/2002
(prima de încadrare, prima de instalare, prima pentru absolvenþi)

- dispoziþia privind completarea veniturilor salariale ale angajaþilor.
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3.3. Agenþia pentru
Protecþia Mediului

Adresa: str. Politehnicii nr. 3, Braºov

Conducerea instituþiei ºi
coordonatele de contact:

Director executiv -CIPRIAN BANCILA
Tel: 0368/409124 , fax: 0268/417292

,
 E-mail: director.executiv@apmbrasov.ro

ªef Serviciu Implementare Politici de Mediu -EMILIAN GHIOC
 Tel.0368/409124 , fax:0268/417292

Biroul specializat de informare ºi relaþii publice
Persoana responsabilã: referent Bucur Elena

Tel.0368/409124 , fax:0268/417292
E-mail: comunicare@apmbrasov.ro
Pagina web: www.apmbrasov.ro

Programul de lucru al biroului de informare:
luni : 8.00 -18.30;
marþi-vineri: 8.00 - 16.30

Atribuþiile instituþiei:
Agenþia pentru Protecþia Mediului Brasov funcþioneazã în conformitate cu
prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea ºi
funcþionarea Agenþiei Naþionale pentru Protecþia Mediului, ale OUG nr.195/
2005 privind protecþia mediului, precum ºi a altor acte normative aplicabile.
Agenþia pentru Protecþia Mediului Brasov este instituþie publicã cu
personalitate juridicã, în subordinea Agenþiei Naþionale pentru Protecþia
Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanþat de la bugetul
de stat.

Agenþia pentru  Protecþia Mediului Brasov îndeplineºte atribuþiile Agenþiei
Naþionale pentru Protecþia Mediului la nivel judeþean, în domeniile
implementãrii ºi politicilor de mediu, legislaþiei ºi reglementãrilor în vigoare
ºi coordoneazã  elaborarea planurilor de acþiune la nivel regional.
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Tipurile de acte emise de instituþie:
 - acte de reglementare: acorduri propriu zise, fiºe tehnice tip A ºi tip B,

avize, autorizaþii de mediu;
 - alte acte specifice: rapoarte lunare, semestriale, anuale privind starea

mediului; planuri anuale de control ale conformãrii; inventare
instalaþii ce intrã sub incidenþa directivelor europene (IPPC , SEVESO
II, COV); rapoarte privind generatorii, colectorii, valorificatorii ºi
eliminatorii de deºeuri; rapoarte privind cantitãþi de deºeuri generate,
colectate, valorificate, eliminate, depozitate; rapoarte privind
închiderea depozitelor neconforme de deºeuri municipale ºi
industriale; rapoarte privind închiderea etapizatã a crematoriilor
spitaliceºti; centralizatoare privind agenþii economici importatori,
producatori ºi utilizatori de substanþe ºi preparate chimice
periculoase interzise sau sever restricþionate; dãri de seamã contabile
(bilanþ contabil, cont de execuþie bugetarã, raport explicativ la
bilanþ, balanþa de verificare ); plan anual pentru achiziþii publice.

3.4 Autoritatea de
Sãnãtate

Publicã Braºov
Adresa sediului central:

Calea Bucureºti nr.25-27, Braºov

Conducerea instituþiei ºi coordonatele
de contact:

Director Executiv: dr. Ioan Alexandru Grigoriu
Tel:  0268-330895;  Fax: 0268-330664
Mobil: 0744522032
E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro
Program audienþe: miercuri, orele 12.00 – 14.00

Director Executiv Adjunct Managementul Asistenþei Medicale:
dr. Crina Filoti

Tel:  0268-330895;  Fax: 0268-330664
Mobil: 0742798737
E-mail: dspj.brasov@rdslink.ro
Program audienþe: joi, orele 12.00 –  14.00



46

Ghidul instituþiilor publice braºovene

Director Executiv Adjunct  Medicinã Preventivã: dr. Elena Dîrstaru
Tel:  0268 - 410198;  Fax: 0268 - 471822
Mobil: 0740279203;  0745096292
E-mail: dspbvsss@rdslink.ro
Program audienþe: marti, orele 9.00 –  11.00

Director Executiv Adjunct Financiar Contabil: ec. Radu Eugen George
Tel:  0268 - 330895 int.34;  Fax: 0268 - 330664
Mobil: 0741188994
Program audienþe: marti, orele 12.00 –  14.00

Biroul specializat de informare ºi relaþii publice
Purtãtor de cuvânt: dr. Emil Chefneux

Tel: 0268 – 331524;  Fax: 0268 -  330664
Mobil: 0749199417
E-mail: chefneux@rdslink.ro

Program de lucru al biroului de relaþii cu publicul:
luni-vineri, între orele 7.00 – 15.00

Puncte de lucru:
Sedii în Municipiul Braºov:

- Calea Bucureºti 25 – 27
- Str. Al.I.Cuza nr. 20
- B-dul Saturn nr. 43

In judeþul Braºov: mun. Fagãraº, str. Ghioceilor nr. 1

Orarul de funcþionare:
- al instituþiei: orele 7.00 – 15.00
- al registraturii: orele 7.00 – 15.00

Serviciul de permanenþã: orele 16.00 – 7.00;
Tel: 0268 330895; 0268 331817
TELVERDE: 080837738

Atribuþiile instituþiei:
- evalueazã, coordoneazã ºi monitorizeazã modul de asigurare a

asistenþei medicale curative ºi profilactice din unitãþile sanitare de
pe teritoriul arondat, inclusiv pentru unitãþile sanitare din subordinea
Ministerului Sãnãtãþii Publice, luând mãsuri pentru asigurarea
accesului la asistenþa medicalã a oricãrei persoane din raza
judeþului;

- urmãresc aplicarea criteriilor de control al calitãþii serviciilor medicale;



47

Asociaþia Pro Democraþia Club Braºov

- coordoneazã ºi monitorizeazã asistenþa materno-infantilã;
- evalueazã resursele umane de la nivelul asistenþei medicale în relaþie

cu nevoile comunitare identificate prin acþiuni specifice;
- participã la programele de instruire a personalului din serviciile de

sãnãtate publicã ºi a populaþiei;
- organizeazã acþiuni de prevenire a îmbolnãvirilor ºi de promovare a

sãnãtãþii;
- colecteazã ºi înregistreazã date privind sãnãtatea populaþiei,

utilizând informaþiile în scopul identificãrii problemelor de sãnãtate
ale acesteia;

- identificã problemele de sãnãtate publicã sau ameninþãri la adresa
sãnãtãþii unei comunitãþi;

- rezolvã problemele de sãnãtate publicã apãrute în rândul persoanelor
aparþinând grupurilor defavorizate;

- elaboreazã studii asupra problemelor de sãnãtate ale populaþiei din
teritoriul dat;

- stabilesc relaþii de colaborare cu instituþii ºi organizaþii, în vederea
desfãºurãrii de acþiuni comune în domeniul sãnãtãþii publice;

- coordoneazã activitatea serviciilor de ambulanþã judeþene ºi a
municipiului Bucureºti;

- organizeazã ºi coordoneazã asistenþa medicalã în caz de calamitãþi,
catastrofe ºi alte situaþii deosebite;

- autorizeazã furnizorii de servicii de asistenþã medicalã prespitaliceascã
ºi de transport sanitar care funcþioneazã în plan teritorial;

- evalueazã ºi autorizeazã din punct de vedere sanitar, conform
prevederilor legale, unitãþile sanitare din teritoriu;

- constituie ºi gestioneazã rezerva antiepidemicã la nivel judeþean;
- colaboreazã cu autoritãþile locale în aplicarea reglementãrilor din

domeniul sãnãtãþii publice, în condiþiile legii;
- organizeazã culegerea ºi prelucrarea informaþiilor statistice medicale

de la unitãþile sanitare publice sau private ºi transmit rapoarte statistice
lunare cãtre instituþiile desemnate sã centralizeze aceste informaþii;

- întocmesc rapoarte anuale privind starea de sãnãtate a comunitãþii,
pe care le înainteazã Ministerului Sãnãtãþii Publice, precum ºi
partenerilor instituþionali la nivel local;

- coordoneazã, la nivel local, implementarea activitãþilor ce decurg
din obligaþiile asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea
Europeanã ºi planurile de implementare a actelor comunitare
referitoare la domeniul sãnãtãþii;

- încheie contracte cu furnizorii de servicii medicale pentru servicii
de sãnãtate publicã;
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- prin serviciul programe de sãnãtate judeþean/regional, încheie
contracte de prestãri de servicii cu medicii de familie pentru
realizarea evidenþei continue a tratamentului ºi monitorizarea
pacienþilor cuprinºi în unele programe de sãnãtate;

- colecteazã ºi înregistreazã datele privind tipurile, cantitatea ºi modul
de gestionare a deºeurilor generate în unitãþile medicale din zonele
din jurisdicþie.

Actele normative care reglementeazã activitatea instituþiei:
- Legea de organizare ºi funcþionare: LEGEA nr. 95/2006 cu modificarile

ulterioare, privind reforma in domeniul sanãtãþii

Tipurile de acte emise de instituþie:
- Aviz de liberã practicã pentru medici
- Aviz de liberã practicã pentru personal mediu sanitar
- Certificate de înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale

Formulare:
- Cerere pentru acordarea avizului sanitar
- Cerere pentru acordarea autorizaþiei sanitare
- Declaraþie referitoare la condiþiile igienico - sanitare

Observaþii:
formularele precum si lista documentelor necesare sunt pe site-ul
instituþiei: www.dspbv.ro/ DOCUMENTE;   formularele sunt in format
.pdf ºi pot fi descarcate cu Acrobat Reader. Pentru informaþii
suplimentare publicul se va adresa Biroului de Avize si Autorizaþii
Sanitare, str. Al.I. Cuza
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3.5. Casa de Asigurãri
de Sãnãtate

 a Judeþului Braºov
Adresa: str. Mihail Kogalniceanu nr. 11,
Braºov

Conducerea instituþiei ºi
coordonatele de contact:

Director general: Dr. Paul Becheanu
Tel: 0728 288258

Director executiv Direcþia Management ºi Economic:  Ec. Florica Paraschiv
Tel: 0728 288268

Director executiv Direcþia Planificare Dezvoltare ºi Relaþii cu Furnizorii:
Ec. Valeria Grecu

Tel: 0728 288268
Biroul specializat de informare ºi relaþii publice

Persoana responsabilã cu asigurarea accesului la informaþii de interes pub-
lic: Sanda Pascu, consilier juridic, tel: 310966, fax: 322829, e-mail:
juridic.sef@casbv.ro
Program de lucru: luni-vineri 9.00-14.00 la Ghiºeul de la parterul instituþiei,
dupã ora 14.00 la Serviciul Juridic ºi Contencios de la Mezanin

Atribuþiile instituþiei:
-colectarea contribuþiilor pentru fondul de sãnãtate;
-înregistrarea ºi actualizarea datelor referitoare la asiguraþi;
-negocierea, contractarea ºi decontarea serviciilor medicale contractate
cu furnizorii de servicii medicale, -alte atribuþii prevãzute de OUG 150/
2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare privind organizarea ºi
funcþionarea sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate.

Actele normative care reglementeazã activitatea instituþiei:
-OUG 150/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare privind
organizarea ºi funcþionarea sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate,
-Ordinul 221/2005 privind normele metodologice de încasare a contribuþiei
de asigurãri sociale de sãnãtate,
-OUG 158/2005 privind concediile ºi indemnizaþiile de asigurãri sociale de
sãnãtate,
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-Contractul Cadru ºi Normele de aplicare a acestuia privind condiþiile
acordãrii asistenþei medicale etc.

Tipurile de acte emise de instituþie:
-contracte de furnizare de servicii medicale,
-contracte de achiziþii publice de servicii,
-decizii,
-acþiuni judecãtoreºti,
-constituiri de parte civilã,
-rezolvare contestaþii etc.

3.6. Casa Judeþeanã
de Pensii Braºov

Adresa: Str. Nicolae Bãlcescu nr. 67

Conducerea instituþiei ºi
coordonatele de contact:
Director executiv: Camelia Bugnar,
 tel: 418055, 419663, fax: 472216,
e-mail: camelia.bugnar@cnpas.org
Director executiv adjunct-pensii: Ioan Pamparau,
tel: 418055, 419663,
 e-mail: ioan.pamparau@cnpas.org
Director executiv adjunct-economic: Emilia Ronea,
tel: 418055, 419663, fax: 472216,
e-mail: emilia.ronea@cnpas.org

Biroul specializat de informare ºi relaþii publice:
Persoana responsabilã: Nina Catrina, consilier comunicare, tel: 418055, 419663,
fax: 472216, e-mail: nina.catrina@cnpas.org, web: www.casadepensiibv.ro.
Programul de lucru: marþi-miercuri, intre orele 9,00 – 12,00

Atribuþiile instituþiei:
-înregistreazã ºi asigurã evidenþa contribuabililor, în condiþiile legii;
-încheie contracte de asigurare socialã, potrivit legii;
-asigurã evidenþa contribuþiilor de asigurãri sociale, conform legii;
-certificã stagiul de cotizare ºi punctajul asiguratului, în condiþiile legii.
-stabileºte cuantumul drepturilor de asigurãri sociale individuale ºi
efectueazã plata acestora;
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-stabileºte ºi plateºte indemnizaþii lunare ºi alte drepturi prevãzute în legi
speciale;
-recalculeazã pensiile conform HG 1550/2004 ºi OUG 4/2005
- realizeazã activitatea de preluare din carnetele de muncã a datelor
referitare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în serviciul public de
pensii, anterior datei de 1 aprilie 2001, conform HG 1768/2005.
-distribuie persoanelor îndreptãþite, în limita locurilor repartizate, bilete
de tratament balnear;
-rezolvã contestaþii, sesizãri ºi reclamaþii, potrivit competenþelor legale;
-îndeplineºte orice alte atribuþii prevãzute de lege, de statutul Casei
Naþionale de Pensii ºi alte drepturi sociale prin HG nr. 13/2004, ori stabilite
de preºedintele CNPAS.

Actele normative care reglementeaza activitatea institutiei:
-Legea nr. 19/2000 privind sistemul de pensii ºi alte drepturi de asigurari

sociale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, împreunã cu
Normele de aplicare;

-Legile Bugetului asigurãrilor sociale de stat
-Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcþionarilor Publici
-H.G. nr. 4/2001 privind reorganizarea Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii

Sociale
-H.G. 1550/2004 privind efectuarea operaþiunilor de evaluare în vederea

recalculãrii pensiilor din sistemul public
-OUG nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public
-Ordinele emise de Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii Sociale

Tipurile de acte emise de instituþie:
- decizii de admitere/respingere a cererilor de pensionare;
- decizii de încadrare în grad de invaliditate;
- decizii de imputare a drepturilor de pensie încasate necuvenit;
- decizii de suspendare a plãþii pensiei; decizii de sistare a plãþii pensiei;
- decizii de revizuire a drepturilor de pensie;
- decizii pentru aprobarea de compensaþii pentru atingerea integritãþii

(în cazul accidentelor de muncã ºi bolilor profesionale);
- decizii pentru acordarea despãgubirilor în caz de deces (în cazul

accidentelor de muncã ºi bolilor profesionale);
- hotãrâri pentru stabilirea/respingerea calitãþii de beneficiar a Legii

189/2000 ºi a Legii nr. 309/2002 etc.
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3.7.Direcþia pentru
Agriculturã ºi

Dezvoltare Ruralã
Adresa: str. Michael Weiss nr. 22,
Braºov

Conducerea institutiei si coordonatele de contact:
Director executiv: ing. Dãnuþ Szasz

Tel: 478529, fax 470264;
E-mail: dadrbv@daia.ro

Coordonatele de contact ale biroului specializat de informare ºi
relaþii publice:

Responsabil Compartiment informare ºi relaþii publice: ing. Lidia
Padurariu.

Telefon 0268 478529; fax  0268 470264
E-mail dadrbv@daia.ro
Site www.daia.ro

Programul de lucru al biroului: luni-vineri 8,30-16,30

Atribuþiile instituþiei:
Direcþia pentru Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã este serviciul public
deconcentrat al Ministerului Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale
prin care se asigurã aplicarea politicilor ºi strategiilor agroalimentare, la
nivel judeþean. Organizarea si functionarea sa este reglementata prin HG
nr.155/2005 cu modificarile ulterioare:

- asigurã dezvoltarea serviciilor pentru producãtorii agricoli
- sprijinã înfiinþarea, organizarea ºi dezvoltarea exploataþiilor agricole,

asociaþiilor profesionale ºi grupurilor de producãtori
- acordã consultanþã tehnicã de specialitate cu privire la tehnologii

de creºtere a animalelor ºi tehnologii de cultivare ºi structurã de
culturi (vegetal ºi zootehnie)

- informeazã producãtorii agricoli cu privire la aprovizionarea cu
importuri

- verificã documentaþiile producãtorilor agricoli, persoane fizice ºi
juridice care beneficiazã de sprijinul financiar acordat de stat precum
ºi pentru cei care doresc sã achiziþioneze utilaje ºi maºini agricole
subvenþionate

- asigurã înregistrarea ºi monitorizarea exploataþiilor agricole
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- acordã consultanþã producãtorilor agricoli în agricultura ecologicã
în vederea acreditãrii fermelor ºi produselor organice

- elibereazã autorizaþii de plantare/defriºare a viþei de vie aparþinând
persoanelor fizice sau juridice

- elibereazã autorizaþii de plantare/defriºare a plantaþiilor de pomi
aparþinând persoanelor fizice sau juridice

- elibereazã autorizaþii pentru tãierea unui nuc sau a unei plantaþii
de nuc, indiferent de sistemul de culturã sau de forma de proprietate

- elibereazã avize de principiu privind schimbarea categoriei de
folosinþã

- elibereazã atestate privind pregãtirea agricolã a producãtorilor
agricoli care conduc ºi administreazã exploataþii agricole familiale
ºi care nu au urmat o formã de învãþãmânt agricol tehnic sau
economic acreditatã

- acordã licenþe de fabricaþie agenþilor economici - procesatori de
produse agricole

- monitorizeazã pagubele produse de factorii naturali la culturile
agricole

- difuzeazã actele normative în vigoare nou apãrute ºi asigurã aplicarea
acestora prin personalul de specialitate de la UFS:

- autorizeazã agenþii economici pentru efectuarea de activitãþi
specifice cu produse de uz fitosanitar

- elibereazã certificate de abilitare pentru importul de pesticide
- elibereazã certificate de înregistrare persoanelor fizice ºi juridice

pentru producere, comercializare, centru de expediere ºi importatori
de plante, produse vegetale sau articole reglementate conf. OG 136/
2000 ºi Ordinul ministrului 503/2002.

- elibereazã certificate fitosanitare pentru export plante, produse
vegetale sau articole reglementate conf. OG 136/2000 ºi HG 1030/
2001 agenþilor economici.

- elibereazã atestate profesionale pentru comercializarea ºi utilizarea
pesticidelor din grupa I ºi II

- asigurã asistenþã tehnicã tuturor deþinãtorilor de teren indiferent de
forma de proprietate prin personalul de specialitate de la UARZ:

- efectueazã controlul oficial la efectivele de animale de la toate
speciile; informeazã crescãtorii asupra rezultatelor controlului oficial
în vederea menþinerii în efectiv a exemplarelor cele mai valoroase

- elibereazã certificate de origine ºi productivitate la cererea crescãtorilor
ºi în cazul de vânzare/cumpãrare a unor efective aflate în controlul
oficial



54

Ghidul instituþiilor publice braºovene

- efectueazã testarea reproducãtorilor dupã performanþe proprii ºi
descendenþi pentru producþia de lapte ºi carne (la specia taurine) ºi
pentru pielicele ºi lânã (la specia ovinã)

- efectueazã controlul calitativ al probelor de lapte recoltate de la
animalele în control

- asigurã consultanþã de specialitate privind reproducþia ºi ameliorarea
efectivelor la toate speciile

- prin operatorii de însãmânþãri artificiale de la comune efectueazã
însãmânþãri artificiale la toate speciile

- prin serviciul de inspecþii verificã:
- activitatea agenþilor economici - producãtori de bunuri alimentare

care intrã sub incidenþa OG 42/1995
- legalitatea întocmirii documentaþiilor care au stat la baza acordãrii

subvenþiilor ºi a altor facilitãþi de la bugetul de stat
- legalitatea utilizãrii fondurilor bugetare în domeniul sanitar-veterinar

ºi al activitãþii UARZ
- activitatea agenþilor economici care produc ºi comercializeazã seminþe

ºi material sãditor yprecum ºi modul în care se respectã regimul de
eliberare a documentelor de calitatea seminþelor

- efectueazã controale de conformitate pentru verificarea conformitãþii
calitãþii fructelor ºi legumelor proaspete cu standardele de
comercializare aprobate prin Legea 312/2003, Legea 348/2003 ºi
Legea 469/2003; direcþii de acþiune:

- control de conformitate pe piaþa internã
- control de conformitate pentru produsele proaspete destinate exportului
- control de conformitate pentru produsele din import
- controlul produselor destinate prelucrãrii industriale

Actele normative care reglementeazã activitatea instituþiei:
Organizarea ºi funcþionarea este reglementatã prin HG nr.155/2005 cu
modificarile ulterioare.

Tipurile de acte emise de instituþie:
- Atestat pentru pregãtirea profesionalã a producãtorilor agricoli
- Autorizaþie de plantare a viþei de vie si pomi fructiferi
- Autorizaþie pentru cultivarea plantelor ce conþin droguri ºi sunt

prelucrate în scop licit destinate utilizãrii în industrie ºi/sau
alimentaþie

- Autorizaþie agenþilor economici pentru comercializarea, utilizarea
sau prestãri servicii cu produse de uz fitosanitar

- Certificat de abilitare pentru importul de pesticide si ingrasaminte
chimice
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- Certificate fitosanitare pentru export plante, produse vegetale sau
articole conf OG 136/2000 ºi HG 1030/2001

- Atestatele profesionale pentru comercializarea, utilizarea sau prestãri
servicii cu pesticide din grupa I ºi II

- Certificat de origine ºi productivitate la animalele aflate în Controlul
Oficial al Producþiei

- Licenþe de fabricaþie pentru agenþii economici - procesatori de
produse agricole

3.8. Direcþia Generalã
a Finanþelor Publice
a Judeþului Braºov

Adresa: B-dul Mihail Kogalniceanu nr. 7,
Braºov
Conducerea instituþiei ºi coordonatele de contact:
Director Executiv – Ec. Lucian Voinescu

Tel. 308.421, 315192, fax: 315189, tel mobil: 0740 223600,
E-mail: lucian.voinescu.bv@mail.finante.bv.ro

Director Executiv Adjunct – Ec. Maria Holom
Tel: 308449, fax: 315189, mobil: 0741129451, 0722327660
E-mai: maria.holom.bv@mail.finante.gv.ro

Director Executiv Adjunct – Ec. Gheorghe Ialomiþeanu
Tel: 308405, fax. 308404, mobil: 0722254854
E-mail: gheorghe.ialomiteanu.bv@mail.finante.gv.ro

Director Executiv Adjunct  – Ec. Jean Ilie
Tel: 308410, fax: 315189
E-mail: jean.ilie.bv@mail.finante.gv.ro
Telefon centrala: 308421

Biroul specializat de informare ºi relaþii publice
Postul prevãzut pentru Compartimentul de Relaþii Publice este în prezent
vacant. Compartimentul Presã suplineºte asigurarea accesului la informaþiile
de interes public.
 Persoana de contact: Relu Þigãnescu

Tel: 308429, fax: 315189, mobil: 0745315622
e-mail: relu.tiganescu.bv@mail.finante.gv.ro

Programul de lucru: luni-vineri, între orele 8,30 – 16,30
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Atribuþiile instituþiei:
Direcþia Generalã a Finanþelor Publice Brasov este instituþie publicã - unitate
teritorialã a Ministerului Finanþelor Publice, prin care se realizeazã, în mod
unitar, strategia ºi programul Guvernului în domeniul finanþelor publice ºi
se aplicã politica fiscalã a statului.

Actele normative care reglementeazã activitatea instituþiei:
HG nr. 208/2005 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor
Publice ºi Agenþiei Naþionale de  Administrare Fiscalã

Tipurile de acte emise de instituþie:
-Rapoarte de activitate privind inspecþiile fiscale ºi controlul financiar
-Executãri silite cu darea în platã
-Decizii privind soluþionarea contestaþiilor cãrora li s-au ataºat soluþiile

instanþelor judecãtoreºti
-Formularele tip de declaraþii fiscale

Servicii publice subordonate
D.G.F.P. Braºov:

ADMINISTRAÞIA FINANÞELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BRAªOV
Adresa: Str. Mihail Kogãlniceanu Nr. 7, Municipiul Braºov,  Judeþul
BRAªOV
Director: Þibre Vasile
Program audienþe: zilnic 8.00 - 10.00
Telefon: (0268) 308412 centrala, fax: (0268) 308414

ADMINISTRAÞIA FINANÞELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI FÃGARAª
Adresa: Str. Republicii Nr. 2, Municipiul Fãgãraº, Judeþul BRAªOV
Director: Lolea Toma
Program audienþe: marþi ºi joi 15.00-17.00
Tel.: (0268)213294; (0268)211226; Fax: (0268)211362;

ADMINISTRAÞIA FINANÞELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI SÃCELE
Adresa: Str. Mihail Eminescu Nr. 2, Municipiul Sãcele, Judeþul BRAªOV
Director: Radu Nistor Florea
Program audienþe: 8.30-16.30 (la solicitare)
Tel.: (0268)273991, tel. / fax: (0268)276143
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ADMINISTRAÞIA FINANÞELOR PUBLICE A ORAªULUI RUPEA
Adresa: Str. Republicii Nr. 193, Oraº Rupea, Judeþul BRAªOV
Director: Mihai Lavinia
Program audienþe: zilnic 8.00-16.00 (la solicitare)
Tel. / fax: (0268) 260959,  poºta electronica - 260837

ADMINISTRAÞIA FINANÞELOR PUBLICE A ORAªULUI PREDEAL
Adresa: Str. Rovine Nr. 3, Oraº Predeal, Judeþul BRAªOV
Director: Licã Paul
Program audienþe: zilnic 8.30 – 16.30 (la solicitare)
Telefon: (0268) 455226, fax: (0268) 456202

ADMINISTRAÞIA FINANÞELOR PUBLICE A ORAªULUI VICTORIA
Adresa: Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 3, OraºVictoria, Judeþul BRAªOV
Director: Batîr Ildico
Program audienþe: zilnic 8.00 – 16.00 (la solicitare)
Tel.: (0268)241595;

ADMINISTRAÞIA FINANTELOR PUBLICE A ORAªULUI RÂªNOV
Adresa: Piaþa Unirii Nr. 20, Oraº Rîºnov, Judeþul BRAªOV
Director: Stãncescu Eugen
Program audienþe: zilnic 8.00-16.00 (la solicitare)
Tel.: (0268)230186; tel/fax:(0268)231866;

ADMINISTRAÞIA FINANÞELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI CODLEA
Adresa: Str. Lungã Nr. 108, Municipiul Codlea, Judeþul BRAªOV
Director: ªincan Mircea
Program audienþe: zilnic 8.00-16.00 (la solicitare)
 Tel. / fax: (0268)252943; (0268)252904

ADMINISTRAÞIA FINANÞELOR PUBLICE A ORAªULUI ZÃRNEªTI
Adresa: Str. Mitropolit I. METIANU Nr. 126, Oraº Zãrneºti, Judeþul BRAªOV
Director: Petrescu Adrian
Program audienþe: zilnic 8.00 – 16.00 (la solicitare)
Tel./fax: (0268)223058; (0268)223049;

ADMINISTRAÞIA FINANÞELOR PUBLICE A COMUNEI PREJMER Adresa:
Str. Ludwig Roth Nr. 565, Comuna Prejmer, Judeþul BRAªOV
Director: Petrica Marcela
Program audienþe: zilnic 8.00-16.00 (la solicitare)
Tel./ fax: (0268) 362001;
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ADMINISTRAÞIA FINANÞELOR PUBLICE A COMUNEI FELDIOARA
Adresa: Strada Octavian Goga Nr. 81, Comuna Feldioara, Judeþul BRAªOV
Director: Cioacã Marcela
Program audienþe: zilnic 8.30 – 11.00
Tel./fax: (0268) 265401

3.9. Direcþia de
Muncã, Solidaritate

Socialã
ºi Familie Braºov

Adresa: B-dul Eroilor nr. 5

Conducerea instituþiei ºi coordonatele de contact:
Director executiv: Florin Costin
Director executiv adjunct Asistenþã Socialã: Diana Borº
Director executiv adjunct Economic: Alexandrina Konnerth

Tel: 476972, fax: 475182, e-mail: dmssbv@deltanet.ro

Biroul specializat de informare ºi relaþii publice:
Pentru responsabilul cu furnizarea informaþiilor de interes public postul

este vacant.
Coordonatele de contact: tel: 476972, fax: 475182, e-mail:

dmssbv@deltanet.ro;
Programul de lucru: luni-vineri, între orele 9,00 – 16,00

Atribuþiile instituþiei:
-organizeazã ºi coordoneazã activitãþile privind asistenþa socialã a

familiei, a persoanelor vârstnice, a persoanelor aflate în risc de
marginalizare sau excluziune socialã, precum ºi a altor categorii de
persoane vulnerabile;

-asigurã acordarea prestaþiilor de asistenþã socialã pentru care este
ordonator de credite;

-asigurã aplicarea prevederilor OUG nr. 148/2005 privind susþinerea
familiei în vederea creºterii copilului;

-aplicã mãsuri de sancþionare contravenþionalã a celor care încalcã
dispoziþiile legale din domeniul muncii ºi protecþiei sociale;

-distribuie bilete de odihnã ºi tratament persoanelor îndreptãþite, pe
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baza solicitãrilor acestora, în cotele stabilite prin ordin al ministrului
muncii ºi solidaritãþii sociale ºi familiei.

Actele normative care reglementeazã activitatea instituþiei:
-Legea nr. 47/2006 privind sistemul naþional de asistenþã socialã;
-Legea nr. 61/1993 privind alocaþia de stat pentru copii, republicatã;
-Legea nr.416/2001 privind regimul minim garantat ;
-OUG nr.55/2004 privind unele mãsuri financiare în vederea acordãrii

ajutoarelor pentru încãlzirea locuinþei;
-OUG nr.91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor

ajutoare bãneºti populaþiei cu venituri reduse care utilizeazã pentru
încãlzirea locuinþei gaze naturale;

-OUG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;

-OUG nr. 102/1999 privind protecþia specialã ºi încadrarea în muncã a
persoanelor cu handicap;

-Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea ºi combaterea violenþei în familie;

Tipurile de acte emise de instituþie:
- cereri privind acordarea alocaþiei de stat pentru copii, însoþite de

documente justificative în copie xerox ºi borderouri centralizatoare;
- hotãrâri emise de comisia pentru protecþia drepturilor copilului;
- decizii ale Directorului Executiv al D.M.S.S.F., privind acordarea/

respingerea indemnizaþiei/stimulentului pentru creºterea copilului;
- decizii ale Directorului Executiv al D.M.S.S.F., privind aprobarea/

respingerea cererilor de acordare a ajutoarelor pentru încãlzirea
locuinþei;

- decizii ale Directorului Executiv al D.M.S.S.F., privind acreditarea
furnizorilor de servicii sociale;

- decizii ale Directorului Executiv al D.M.S.S.F., pivind respingerea /
acordarea alocaþiei familiale complementare ºi alocaþiei de susþinere
pentru familia monoparentalã;

- decizii de imputaþie privind sumele reprezentând prestaþii sociale,
încasate necuvenit de cãtre beneficiari;

- note de constatare întocmite ca urmare a efectuãrii acþiunilor de
îndrumare ºi verificare a aplicãrii prevederilor legii 416/2001, privind
venitul minim garantat la sediul Comisiilor Locale din judeþ
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3.10. Direcþia
pentru Sport a

Judeþului - Braºov
Adresa: Str. Suiºul Castelului 1-3, Braºov

Conducerea instituþiei ºi coordonatele
de contact:

Director: Gheorghe Nistor, tel/fax: 0268/412723, mobil: 0745 130832

Coordonatele de contact ale biroului specializat de informare ºi
relaþii publice:

Persoana responsabilã: Bejinariu Mihaela – Consilier
Tel/fax: 0268/412723, mobil: 0745130836, e-mail: mihabej@yahoo.com
Programul de lucru: luni, miercuri, joi -  08,30 – 16,30; marþi – 08,30 –
18,00; vineri – 08,30 – 14,00

Atribuþiile instituþiei:
- þine evidenþa structurilor sportive fãrã personalitate juridicã din judeþ,

prin înscrierea acestora în Registrul sportiv;
- finanþeazã, pe bazã de contract, programele sportive ale asociaþiilor

judeþene  pe ramuri de sport ºi ale cluburilor sportive de drept privat, aflate
în raza administrativ-teritorialã respectivã, în limita sumei prevãzute în
bugetul de venituri ºi cheltuieli cu aceastã destinaþie;
- colaboreazã cu consiliile locale, în scopul utilizãrii eficiente a sumelor

acordate de la bugetele locale pentru activitatea sportivã de performanþã
în teritoriu;
- elaboreazã ºi aduce la îndeplinire, în colaborare cu autoritãþile

administraþiei publice locale, planurile de construire ºi de îmbunãtãþire a
bazelor ºi instalaþiilor sportive, în vederea dezvoltãrii sportului în general ºi
a sportului de performanþã în teritoriu, finanþeazã unele programe speciale
pentru sportivi, secþii sau echipe din raza administrativ-teritorialã;
- colaboreazã cu inspectoratele ºcolare, unitãþile de învãþãmânt ºi cu

instituþiile de învãþãmânt superior pentru organizarea ºi dezvoltarea sportului
ºcolar ºi universitar, precum ºi pentru formarea ºi perfecþionarea pregãtirii
profesionale a instructorilor sportivi;
- iniþiazã mãsurile necesare pentru prevenirea violenþei la manifestãrile

sportive organizate în raza lor teritorialã, precum ºi a dopajului în sport;
- sprijinã cu mijloace materiale ºi financiare practicarea sportului pentru toþi;
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- îndrumã ºi controleazã, din punct de vedere tehnico-metodic ºi de
specialitate, structurile sportive din judeþ;
- supravegheazã menþinerea destinaþiei bazelor sportive din domeniul public

sau privat al statului sau al unitãþilor administrativ-teritoriale, precum ºi a
celor care au aparþinut domeniului public ºi au intrat în circuitul privat.

Actele normative care reglementeazã activitatea instituþiei:
- Lege nr. 544 din 12 octombrie 2001-privind liberul acces la informaþiile

de interes public.
- Regulamentul de punere în aplicare a dispoziþiilor Legii educaþiei fizice

si sportului.
- Hotãrâre 283/13 martie 2003 pentru aprobarea Programului national

“Miscare pentru Sanatate”.
- Hotãrâre nr. 759 / 3 iulie 2003 privind organizarea Agenþiei Naþionale

pentru Sport.
- Ordin nr. 1.058/404 din 24 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor privind

controlul medical.
- Ordonanþa nr. 37/30 ianuarie 2003 pentru modificarea ºi completarea

Ordonanþei Guvernului nr.26/2000.
- Ordonanþã nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaþii ºi fundaþii
- Legea educaþiei fizice ºi sportului nr 69/2000.
- Lege nr. 472 din 4 noiembrie 2004- privind modificarea Legii 69/ 2000.

Tipurile de acte emise de instituþie:
a) Certificate de Identitate Sportivã pentru asociaþiile sportive
fãrã personalitate juridicã;
b) Carnete de instructor ºi animator sportiv.

3.11. Direcþia Sanitar- Veterinarã
Conducerea instituþiei ºi coordonatele de contact:
Director Executiv: Enache Dorin
Director Executiv Adjunct: Ec. Pãunaº Ioan

Telefon/ Fax: 0268440257
Mobil: 0728289089 (Dir)
Mobil: 0788277668 (Dir. Adj)
e-mail: dsvbv@rdslink.ro

Biroul specializat de informare ºi relaþii publice:
Ardelean Marinela - Responsabil relaþii cu publicul

Telefon/ Fax: 0268440257
Mobil: 0743869408
e-mail: dsvbv@rdslink.ro
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Programul de lucru al specialistului de informare:
De luni pânã vineri, între orele 8,00 – 16,00

Atribuþiile instituþiei:
- Organizeazã întreaga activitate sanitarã veterinarã ºi pentru siguranþa
alimentelor ºi rãspunde de aplicarea legislaþiei sanitare veterinare în
domeniul apararii sanatatii animalelor si a sanatatii publice veterinare,
sigurantei alimentelor de origine animala ºi non-animalã, protectiei si
bunastarii animalelor si protectiei mediului;
- Intocmeste programul cifric in baza “Programului de supraveghere,
profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de
boli de la animale la om si de protectie a mediului ’’ si raspunde de
aplicarea si realizarea acestuia;
- Raspunde de aplicarea si realizarea Programului de inspectie, supraveghere
si control privind siguranta alimentelor.
- Controleaza circulatia animalelor si produselor de origine animala in
cadrul judetului;
- Controleazã aplicarea ºi raspunde de modul cum sunt respectate prevederile
legislatiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, in toate
unitatile si gospodariile populatiei in care exista animale sau unde se produc,
prelucreaza, depoziteaza, transporta si valorifica produse de origine animala
si non-animala, furaje si alte materii  si produse supuse controlului veterinar
si pentru siguranta alimentelor;
- Acorda si elibereaza aprobarea sanitara veterinarã unitatilor a caror
activitate este supusa controlului sanitar veterinar si pentru siguranta
alimentelor;
- Supravegheaza si controleaza, in conformitate cu prevederile normelor
sanitare veterinare în vigoare, producerea, depozitarea, transportul,
comercializarea si utilizarea biopreparatelor, medicamentelor, aditivilor
furajeri, furajelor medicamentoase si a altor produse de uz veterinar, pe
teritoriul judetului;
- Avizeaza, in conditiile legii, amplasarea, proiectarea si construirea
obiectivelor sau unitatilor de crestere a animalelor, a obiectivelor veterinare,
precum si a unitatilor care produc, prelucreaza, depoziteaza si
comercializeaza produsele de origine animala, precum si a altor obiective
supuse controlului  veterinar;
- Colaboreaza, in conditiile legii precum ºi in baza protocoalelor incheiate,
cu serviciile veterinare ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului
Administratiei si Internelor si ale celorlalte institutii centrale care au in
subordine unitati în care sunt încadraþi medici veterinari proprii;
- Convoacã Comandamentul Antiepizootic Judeþean;
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- Autorizeaza, coordoneaza tehnic si controleaza activitatea sanitara veterinara
a serviciilor de asistenta veterinara din cadrul regiilor autonome, societatilor
comerciale, asociatiilor si societatilor agricole, autorizeaza si controleaza, in
conditiile legii, cabinetele medicale veterinare particulare, clinicile, spitalele,
farmaciile, punctele farmaceutice si alte activitati private in domeniu;
- Aproba, coordoneaza tehnic si controleaza asistenta tehnica de stat pentru
siguranta alimentelor, unitatilor care produc, proceseaza, depoziteaza,
transporta si valorifica produsele de origine animala si non-animala, in
conditiile legislatiei in vigoare;
- Asigura incadrarea cu personal de specialitate,  cu respectarea  criteriilor
stabilite de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta
Alimentelor, in conditiile legii;
- Asigura dotarea tehnica si materiala, necesara directiei si subunitatilor
din subordinea sa;
- Colaboreaza cu filiala judeteana a Colegiului Medicilor Veterinari si a
Asociatiei Generale a Medicilor Veterinari, precum si cu alte asociatii,
fundatii, societati si altele;
- Organizeaza instruiri, dezbateri, consfatuiri si simpozioane ºi alte
asemenea manifestãri, pe probleme profesionale;
- Nominalizeaza, in baza prevederilor legale, medicii veterinari oficiali
cu atributii de inspectori ai autoritatii sanitare veterinare si pentru siguranta
alimentelor, suplimentar functiei de baza si stabileste teritoriul
(circumscriptia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor sau
zonala), pentru care acestia sunt desemnati sa constate si sa sanctioneze
contraventiile la normele sanitare veterinare;
- Monitorizeaza problematica în domeniul bunãstãrii ºi protecþiei
animalelor;
- Participa la monitorizarea cazuisticii ºi frecventei morbiditatii ºi stabileste
conduita pe probleme de asistenta sanitara veterinara, bunastare, protectie
ºi nutritie a animalelor;
- Coordoneaza actiuni de implementare în teritoriu a legislaþiei ºi actelor
normative specifice, elaborate în domeniul sãu de activitate,
- Organizeazã instruiri în teritoriu pentru implementarea legislaþiei specifice
în domeniu;
-Directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana si a
municipiului Bucuresti, poate avea si alte atributii si responsabilitati, in
functie de strategia adoptatã de Autoritatea Naþionalã Sanitarã Veterinarã
ºi pentru Siguranþa Alimentelor;
- Asigura si raspunde de aplicarea masurilor de protectie a muncii, regulilor
de prevenire si de stingere a incendiilor, asigurarea ordinii si disciplinei in
cadrul institutiei;
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- Medicii veterinari din cadrul Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta
Alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, circumscriptiilor sanitare
veterinare zonale si circumscriptiilor sanitare veterinare si pentru siguranta
alimentelor sunt medici veterinari oficiali,  inspectori ai autoritatii nationale
sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor care constata si sanctioneaza
contraventiile la normele sanitare veterinare in domeniul lor de activitate;
- Asigurã protecþia informaþiilor clasificate, conform legislaþiei în vigoare;
- Organizeazã  licitaþii publice deschise în vederea concesionãrii unor
activitãþi sanitare veterinare publice de interes naþional, în zona de
competenþã, pentru circumscripþiile sanitare veterinare nou înfiinþate sau
rãmase vacante, conform legii.

Actele normative care reglementeazã activitatea instituþiei:
- HG nr. 684/2005 modificatã prin HG 679/2006

Tipuri de acte emise:
- Avize – miºcãri animale, exporturi de animale ºi produse alimentare
- Aprobãri sanitare veterinare
- Autorizaþii mijloace de transport
- Avize sanitare veterinare de principiu pentru construcþii obiective
industrie alimentarã, creºtere ºi exploatare animale
- Avize accesare fonduri europene

3.12. Direcþia Judeþeanã
de Statisticã Braºov

Adresa: B-dul Eroilor nr. 5-7, etaj 3, Braºov

Conducerea instituþiei ºi coordonatele de
contact:
Director: Ec. Ion Popescu

Tel: 413872, e-mail: ion.popescu@brasov.insse.ro
Director adjunct. Ec. Mihaela Pâtea

Tel: 419245, e-mail: mihaela.patea@brasov.insse.ro

Biroul specializat de informare ºi relaþii publice:
Serviciul de sintezã, coordonare, diseminare ºi relaþii cu publicul-camera 308.
Persoane care pot da informaþii: Raluca Munteanu-expert, Ioana Cazacu-
expert, Anca Dogar-expert, Gabriela Lixãndroiu-expert, Liana Radu-expert

Tel: 419552, fax: 475654, e-mail: tele@brasov.insse.ro
Programul de lucru: luni-joi: 8.00-16.00, vineri 8.00-14.00
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Atribuþiile instituþiei:
Direcþia Judeþeanã de Statisticã îndeplineºte în judeþ atribuþiile, sarcinile

ºi responsabilitãþile Institutului Naþional de Statisticã. DJS organizeazã ºi
întreþine sistemul informaþional statistic în profil teritorial.

Are ca obiect de activitate: culegerea, stocarea, analiza, difuzarea
rezultatelor cercetãrilor statistice ºi constitutirea la nivel teritorial a seriilor
de date statistice, oficiale cu caracter economic, financiar, social,
demografic, juridic necesar elaborãrii politicii economice ºi sociale,
informãrii opiniei publice; asigurarea veridicitãþii datelor furnizate de cãtre
agenþii economici ºi sociali, serviciile publice, organismele guvernamentale
ºi neguvernamentale care se gãsesc sau iºi desfãºoarã activitatea pe raza
judeþului; realizarea lucrãrilor din programele anuale de activitate stabilite
de I.N.S., publicarea ºi diseminarea datelor statistice.

Actele normative care reglementeazã activitatea instituþiei:
- OUG nr. 9/1992 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, privind
organizarea statisticii în România
- HG 957/2005 privind organizarea ºi funcþionarea Institutului Naþional de
Statisticã

Tipurile de acte emise de instituþie:
-adrese conþinând informaþii statistice;
-procese-verbale de constatare a contravenþiei (în calitatea de organ

de control ºi în cazul refuzurilor sau întârzierilor din culpa a furnizãrii
informaþiilor statistice solicitate);

-decizii, norme interne ce reglementeazã activitatea instituþiei.

3.13. Direcþia
Regionalã

Vamalã Braºov
Str. Hãrmanului, nr.50, Braºov

Conducerea instituþiei ºi coordonatele
de contact:

- Director Executiv: Constantin Stoian, tel/fax: 323635, 323658,
323674, 0747.576169, e-mail:cstoian@customs.ro, program audienþe:
joi 12.00-15.00
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- Director Executiv Adjunct: Laurenþiu Puºderca, tel/fax: 323635,
323658, 323674, 0747.576180, e-mail: pusderca@zahoo.com,
program audienþe: luni 12.00-15.00

Compartimentul Informare ºi Relaþii cu Publicul:
Persoana responsabilã: Consilier Superior George Bajan,
Tel/fax: 323635, 323658, 323674, e-mail:drvbv@customs.ro

Programul de lucru al biroului specializat cu atribuþii în asigurarea
accesului la informaþii de interes public: luni, marþi, joi, vineri: 08.30-16.30
ºi miercuri 08.30-18.30.

Atribuþiile instituþiei:
- Aplicã în domeniul vamal mãsurile specifice rezultate din programele

guvernamentale ºi din legislaþia în domeniul vamal;
- Organizeazã, îndrumã ºi controleazã activitatea birourilor vamale din

subordine;
- Urmãreºte ºi supravegheazã respectarea legislaþiei vamale în raza de

competenþã ºi exercitã controlul specific potrivit reglementãrilor în vigoare;
- Ia mãsuri de prevenire ºi combatere, în conformitate cu reglementãrile

legale în vigoare, a oricãror infracþiuni ºi contravenþii în domeniul vamal;
- Aplicã prevederile Tarifului Vamyal de Import al României ºi ale altor

acte normative referitoare la acesta:
- Asigurã aplicarea prevederilor cu carecter vamal din convenþiile ºi tratatele

internaþionale la care România este parte;
- Urmãreºte aplicarea corectã a regulilor de interpretare a Nomenclaturii

sistemului armonizat,  a regulilor generale de stabilire a originii bunurilor
ºi de evaluare în vamã a mãrfurilor, precum ºi a prevederilor actelor nor-
mative referitoare la taxele vamale, taxa pe valoare adãugatã, la accize
ºi la alte drepturi vamale;

- Coodonezã ºi îndrumã activitatea birourilor vamale  pe linia prevenirii ºi
combaterii traficului ilicit de droguri, arme, explozivi, obiecte din
patrimoniul cultural naþional; urmãreºte în cooperare cu celelalte organe
abilitate ale statului, cazurile de spãlare a banilor prin operaþiuni vamale;

- Verificã modul de declarare de cãtre titularul operaþiunii vamale sau de
cãtre comisionarul vamal a drepturilor cuvenite bugetului de stat; încaseazã
ºi vireazã aceste drepturi la bugetul de stat; stabileºte eventualel diferenþe
prin controale ulterioare ºi asigurã încasarea acestora; aplicã formele ºi
instrumentele de platã ºi de garantare a plãþii drepturilor vamale în
conformitate cu legislaþia în vigoare; asigurã colectarea creanþelor
bugetare;

- Controleazã mijloacele de transport încãrcate cu mãrfuri de import, ex-
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port sau aflate în tranzit; reþine, în vederea confiscãrii, mãrfurile care fac
obiectul unor abateri de la legislaþia vamalã ºi pentru care legea prevede
o astfel de sancþiune;

- Efectueazã investigaþii, supravegheri ºi verificãri, în cazurile în care sunt
semnalate situaþii de încãlcare a legislaþiei vamale de cãtre persoane
fizice ºi juridice; verificã registre, corespondenþã ºi alte forme de evidenþã
ºi are dreptul de a cere oricãrei persoane fizice sau juridice sã prezinte,
fãrã platã, documentaþia ºi informaþiile privind operaþiunile vamale;
sesizeazã organele de urmãrire penalã competente atunci când existã
indiciile sãvârºirii unor infracþiuni;

Actele normative care reglementeazã activitatea instituþiei:
- H.G. nr.165/2005 privind organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii
Naþionale a Vãmilor;
- Legea nr.141/1997 privind Codul Vamal al României;
- H.G. nr.1114/2001 pentru aprobarea Regulamentului de Aplicare a
Codului Vamal al României.

Tipuri de acte emise de instituþie:
- informaþii privind clasificarea tarifarã;
- autorizaþii de perfecþionare activã;
- autorizaþii de transformare sub control vamal;
- autorizaþii de perfecþionare pasivã;
- autorizaþii pentru acordarea tratamentului tarifar favorabil în funcþie
de destinaþia finalã a mãrfurilor;
- autorizaþii pentru utilizarea regimului prevãzut de Convenþia T.I.R.

Birouri vamale subordonate:

Birou vamal Braºov
Str. Timiº - Triaj nr. 50 Tel.: (0268) 335344

Punct vamal Braºov
Str. Timiº - Triaj nr. 1-3 Tel: (0368) 412126

Alte birouri vamale subordonate:
- Birou Vamal Miercurea Ciuc
- Birou Vamal Odorhei
- Birou Vamal Sibiu
- Birou Vamal Mediaº
- Birou Vamal Sf. Gheorghe
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3.14. Direcþia Silvicã
Braºov

Adresa: Str. Cloºca nr. 31, Braºov

Conducerea instituþiei ºi coordonatele de
contact:
Director: inginer Rozorea George Gabriel
Comitetul Director-organ colectiv de
conducere format din ºapte membri;
Director tehnic: Runceanu Dãnuþ Ioan

Tel: 415770, fax: 475678

Biroul specializat de informare ºi relaþii publice
Regia Naþionalã a Pãdurilor - Romsilva este egent economic ºi nu intrã sub
incidenþa Legii nr. 544/2001; nu este constituit un birou specializat de
informare ºi relaþii publice; instituþia are un purtãtor de cuvânt în persoana
d-lui inginer Hermean Sorin.

Atribuþiile instituþiei:
1. în domeniul silviculturii:
- administreazã fondul forestier proprietate publicã a Statului;
- asigurã integritatea fondului forestier proprietate publicã a Statului;
- administreazã, pe baze contractuale, fond forestier proprietate publicã

a unitãþilor administrativ-teritoriale, proprietate privatã a formelor asociative,
a unitãþilor de cult sau a persoanelor fizice;
- aplicã regimul silvic în suprafeþele administrate;
- valorificã, în condiþii de eficienþã economicã ºi având în vedere

reglementãrile specifice în materie, masa lemnoasã din suprafeþele admin-
istrate, precum ºi produsele nelemnoase ale pãdurilor;
-  gospodãreºte fondurile de vânãtoare care îi sunt atribuite potrivit legii.
2. în domeniul creºterii cabalinelor:
- organizeazã ºi desfãºoarã activitãþi specifice creºterii cailor de rasã;
- coordoneazã activitatea de reproducþie la cabalinele de rasã;
- desfãºoarã activitãþi de dresaj, antrenament pentru cãlãrie ºi alte tipuri

de activitãþi specifice, urmãrind obþinerea unor rezultate bune la concursurile
la care participã,
- cultivã terenurile agricole pentru obþinerea hranei necesare cabalinelor.

Actele normative care reglementeazã activitatea instituþiei:
Direcþia Silvicã Braºov este unitate fãrã personalitate juridicã a Regiei Naþionalã
a Pãdurilor, persoanã juridicã ce funcþioneazã pe bazã de gestiune economicã
ºi autonomie financiarã ºi îºi desfãþoarã activitatea în temeiul HG 1105/2003.
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Tipurile de acte emise de instituþie:
- Regia Naþionalã a Pãdurilor – Romsilva nu emite acte specifice

instituþiilor publice. Directorul emite decizii, iar Comitetul Director-hotãrâri.
Aceste acte nu au caracter public.

3.15. Inspectoratul
Judeþean de Poliþie

Adresa: Str. Nicolae Titulescu nr. 28, Braºov

Conducerea instituþiei ºi coordonatele de
contact:
ªef al Inspectoratului-Comisar ªef de Poliþie
-Ariºanu Constantin

Tel: 407500 / 2001
Adjunct al ªefului Inspectoratului: Comisar de Poliþie -Oprea Florea

Tel: 407500 / 2002
Adjunct al ªefului Inspectoratului: Comisar de Poliþie -Aron Ioan

Tel: 407500 / 2003
E-mail: apdbv@brasovia.ro

Biroul specializat de informare ºi relaþii publice:
Persoana responsabilã relaþii publice: comisar ºef de poliþie -Liviu Naghi

Tel: 407500/int. 20103, e-mail: liviu.naghi@bv.politiaromana.ro
Persoana responsabilã cu aplicarea Legii 544/2001: subcomisar de poliþie
Mariana Orzea

Tel: 407500/int. 20107
Programul de lucru: zilnic, între orele 8,30 – 17,30

Atribuþiile instituþiei:
Inspectoratul de Poliþie al Judeþului Braºov face parte din Poliþia Românã ºi
este instituþia specializatã a statului, care exercitã atribuþii privind apãrarea
drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale persoanei, a proprietãþii private
ºi publice, prevenirea ºi descoperirea infracþiunilor, respectarea ordinii ºi
liniºtii publice, în condiþiile legii.

Actele normative care reglementeazã activitatea instituþiei:
- Legea 218/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Poliþiei Române
- Legea 360/2002 privind statutul poliþistului
- Ordonanþa de Urgenþã nr. 89/2003 pentru modificarea ºi completarea

Legii 360/2002 privind statutul poliþistului.
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Tipurile de acte emise de instituþie:
IJP Braºov, pe lângã actele interne, emite acte de naturã judiciarã, conform
reglementãrilor legale în vigoare.

3.16. Inspectoratul
ªcolar Judeþean

Adresa: B-dul Iuliu Maniu, nr 52 Braºov

Conducerea instituþiei ºi coordonatele de
contact:
Inspector ªcolar General - Prof. Carmen Tãnãsescu .

Tel: 415104
Fax: 475621
E-mail:   isj@rdsbv.ro

Biroul specializat de informare ºi relaþii publice
Persoana  însãrcinatã cu atribuþii în asigurarea accesului la informaþiile
de interes public:
Simona Talabã – purtãtor de cuvânt al ISJ Braºov

Tel:   412998
Fax:  475621
E –mail:  talaba_simona@yahoo.com

Programul de lucru al biroului specializat de informare ºi relaþii publice:
Luni – sâmbãtã:   8.00 – 16.00

Atribuþiile instituþiei:
Inspectoratele ºcolare sunt organe descentralizate de specialitate,

subordonate Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului, având, în prin-
cipal, urmãtoarele atribuþii:

-urmãresc modul de organizare ºi de funcþionare a reþelei de învãþãmânt
preuniversitar, în conformitate cu politica educaþionalã la nivel naþional;

-asigurã aplicarea legislaþiei în organizarea, conducerea ºi desfãºurarea
procesului de învãþãmânt;

-asigurã calitatea învãþãmântului ºi respectarea standardelor naþionale
prin inspecþia ºcolarã;

-infiinþeazã, cu avizul Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului,
unitãþi ºcolare ale învãþãmântului de stat: gradiniþe, ºcoli primare, gimnazii,
ºcoli de arte si meserii;

-propun Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului reþeaua de
ºcolarizare din raza lor teritorialã, în conformitate cu politica educaþionalã,
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a studiilor de prognozã, dupã consultarea unitãþilor de învãþãmânt, a
autoritãþilor locale, a agenþilor economici ºi a partenerilor sociali interesaþi;

-asigurã, împreunã cu autoritaþile administraþiei publice locale,
ºcolarizarea elevilor pe durata învãþãmântului obligatoriu;

-coordoneazã încadrarea unitãþilor de învãþãmânt cu personal didactic
necesar, în conformitate cu prevederile Statutului personalului didactic;

-organizeazã ºi îndrumã activitatea de perfecþionare a personalului
didactic, de cercetare ºtiintificã ºi alte acþiuni complementare din
învãþãmântul preuniversitar;

-coordoneazã utilizarea, dezvoltarea ºi protejarea bazei didactico-materiale
din unitãþile de învãþãmânt, împreunã cu autoritãþile publice locale;

-coordoneazã organizarea admiterii ºi a examenelor de absolvire din
unitãþile de învãþãmânt, precum ºi a concursurilor ºcolare;

-controleazã activitãþile ºi serviciile de învãþãmânt preuniversitar
organizate de agenþi economici, fundaþii, asociaþii, culte ºi de alte persoane
juridice sau fizice de pe raza lor teritorialã; constatã eventualele încãlcãri
ale prevederilor legale ºi iau masurile prevãzute de lege;

-coordoneazã activitatea bibliotecilor din unitãþile de învãþãmânt
subordonate;

-coordoneazã ºi controleazã activitatea Casei Corpului Didactic.

Actele normative care reglementeazã activitatea instituþiei:
- Legea Învãþãmântului nr. 84/1995, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare;
- Lege nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

Tipurile de acte emise de instituþie:
- Decizii,
-      Acte necesare corespondenþei interne ºi interinstituþionale.
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3.17. Inspectoratul
Teritorial de Muncã

Adresa: Str. Ion  Raþiu nr. 1,  Braºov

Conducerea instituþiei ºi coordonatele de
contact:

Inspector sef: Jr. Maria Smeureanu, tel/
fax:475390; itmbrasov@rdslink.ro; pro-
gram audiente: luni 9-13
Inspector sef adj.RM :  Jr. Rozalia Fechete, tel.474355 ;

fechete rozalia@yahoo.com; program audiente : miercuri 9-13
Inspector sef adj. SSM : Ing. Constantin Hartie , tel 413224;

- itmbrasov@rdslink.ro; program audiente : joi 9-13

Biroul specializat de informare ºi relaþii publice funcþioneazã la etaj I
al instituþiei

Persoana însarcinatã cu atribuþii în asigurarea accesului la informaþiile de
interes public: consilier superior Dana Pascu, tel. 413224/int.111, fax.
413224, e-mail itmbrasov@rdslink.ro
Programul de lucru al biroului de informare ºi relaþii publice: zilnic, între
orele 8,00 – 16,00

Atribuþiile instituþiei:
În îndeplinirea obiectivelor prevãzute la art. 5 din Legea nr. 108/1999 pentru
înfiinþarea ºi organizarea Inspecþiei Muncii, cu modificãrile ulterioare, Inspecþia
Muncii ºi inspectoratele teritoriale de munca preiau atribuþiile care revin
camerelor de munca din cadrul direcþiilor generale de munca ºi protecþie socialã,
conform prevederilor Legii nr. 130/1999 privind unele mãsuri de protecþie a
persoanelor încadrate în munca, cu modificãrile ulterioare, precum ºi atribuþiile
inspectoratelor de stat teritoriale pentru protecþia muncii stabilite Legea protecþiei
muncii nr. 90/1996 ºi de alte acte normative în vigoare.

Actele normative care reglementeazã activitatea instituþiei:
- Legea nr. 53 / 2003 – Codul Muncii, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare;
- Legea nr. 108/1999 privind înfiinþarea ºi organizarea Inspecþiei Muncii -
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
- Hotarirea Guvernului nr. 767 / 1999 – privind aprobarea Regulamentului
de organizare ºi funcþionare a Inspecþiei muncii , cu modificarile si
completarile ulterioare;
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 - Legea nr. 130 / 1999 – privind unele mãsuri de protecþie a persoanelor
încadrate în muncã, cu modificarile ºi completarile ulterioare ;

 - Legea nr. 188 / 1999 privind statutul funcþionarilor publici, republicatã,
cu modificarile ºi completãrile ulterioare;

 - Decretul nr. 92 / 1976 – privind carnetul de muncã ºi Ordinul 136 / 1976;
 - Ordinul nr.136/1976 – pentru aprobarea metodologiei de întocmire,
completare, pãstrare ºi evidenþã a carnetului de muncã ;
- Legea  nr. 130 / 1996 – privind contractul colectiv de muncã, cu modificarile
ºi completãrile ulterioare;
- Legea nr. 203 / 1999  - privind permisele de muncã, cu modificãrile
ulterioare;
- Normele Metodologice privind procedura de eliberare ºi de anulare a
permiselor de muncã aprobate prin H.G. 434/2000, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
-  Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduitã al funcþionarului public;
- Legea nr. 156/2000, privind protecþia cetãþenilor români care lucreazã în
strãinãtate cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
 - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 156/2000, privind protecþia
persoanelor care lucreazã în strãinatate, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare M.O. nr. 208/2001;
- Ordonanþa de Guvern nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenþiilor;
- Ordinul MMPS  nr 747 / 1999 privind aprobarea :
- Normelor privind încasarea, evidenþa ºi modul de utilizare a sumelor
provenite din comisionul încasat de inspectoratele teritoriale de muncã;
- H.G.938/2004 privind condiþiile de înfiinþare ºi funcþionare, precum ºi
procedura de autorizare a agentului de muncã temporarã;
-   H.G. nr 247/2003, privind întocmirea ºi completarea Registrului general
de evidenþã al salariaþilor cu completãrile ºi modifiocãrile ulterioare;
-  Ordonanþa nr.27/2002 privind reglementarea activitãþii de soluþionare a petiþiilor;
- Ordinul 100/2006 pentru aprobarea Declaraþiei fiscale, privind stabilirea
comisionului datorat de angajatori;
- Legea Protecþiei Muncii nr.90/1996, republicatã.

Tipurile de acte emise de instituþie:
- proces verbal control
- proces verbal contravenþie
- inºtiinþare platã contravenþie
- formulare sesizãri
- cerere imprumut carnet de muncã
- adeverinþe privind numãrul mediu scriptic
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- dovezi privind îndeplinirea obligaþiilor agenþiilor de ocupare a forþei
de muncã (cfr.art.9(c) Legea nr.156/2000)

- înregistrare contracte individuale de muncã
- chitanþa fiscalã
- factura fãrã TVA
- model declaraþie în acþiunile de control
- autorizaþie pentru funcþionare din punct de vedere al protecþiei

muncii pentru personale fizice sau juridice necomerciale (instituþii
de învãþãmânt, notari, asistenþa socialã, spitale, etc)

- autorizaþie pentru deþinerea substanþelor toxice
- avizarea autorizaþiei pentru deþinerea produselor fitosanitare (gr.I si II)
- formular de anunþare a accidentelor de muncã.

3.18. Inspectoratul
Teritorial în
Construcþii

Adresa: Bd. Calea Bucureºti, nr.10 D,
Braºov

Numele ºi prenumele conducerii institutiei si coordonatele de contact:
Inspector teritorial ºef: arh. Adrian Ibãnescu

Tel. 319368, fax: 311919
Inspector judeþean ºef: ing. Camelia Pleºea

Tel. 319368, fax: 311919, e-mail: ijc.brasov@isc-web.ro

Biroul de relaþii cu publicul:
- luni, miercuri, joi ºi vineri 8.30-16.30
- marþi 8.30-18.30

Atribuþiile instituþiei:
- exercitã controlul statului privind realizarea cerinþelor esenþiale ale

construcþiilor, respectiv rezistenþa mecanicã ºi stabilitatea,
securitatea în exploatare, securitatea la incendii, igiena, sãnãtatea
oamenilor, refacerea ºi protecþia mediului, izolaþia termicã, hidrofugã
ºi economia de energie, protecþia împotriva zgomotului, în toate
etapele de proiectare, execuþie ºi exploatare, în conformitate cu
reglementãrile tehnice în vigoare;

- exercitã controlul statului privind respectarea prevederilor actelor
normative în vigoare în domeniul disciplinei în urbanism ºi al
amenajãrii teritoriului
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- verificã la organele de specialitate ale administraþiei publice locale
legalitatea emiterii autorizaþiilor de construire, conform
reglementãrilor în vigoare

- analizeazã ºi autorizeazã fazele determinante ale construcþiilor
stabilite conform reglementãrilor tehnice sau legale;

- participã la fazele determinante stabilite conform reglementãrilor
în vigoare;

- verificã îndeplinirea de cãtre factorii implicaþi a cerinþelor de calitate
cuprinse în proiectele de execuþie ºi reglementãrile tehnice specifice
ºi autorizeazã continuarea execuþiei lucrãrilor de construcþii numai
în cazul îndeplinirii acestor cerinþe;

- emite acorduri pentru intervenþii asupra construcþiilor existente ºi
noi, inclusiv schimbarea destinaþiei acestora;

- verificã respectarea reglementãrilor în vigoare privind organizarea
ºi funcþionarea staþiilor de betoane, balastierelor, carierelor, staþiilor
de mixturi asfaltice;

- iniþiazã proiecte de acte normative în domeniile de activitate ºi
domeniile conexe;

- iniþiazã, ori de câte ori este necesar, revizuirea reglementãrilor
tehnice în construcþii, urbanism ºi amenajarea teritoriului, în scopul
îmbunãtãþirii conþinutului acestora, constatã contravenþiile în
infracþiunile în toate domeniile specifice de control, aplicã
sancþiunile prevãzute de lege, respectiv sesizeazã arganele abilitate
potrivit legii ºi, dupã caz, opreºte lucrãrile realizate în mod
necorespunzãtor, etc.

3.19. Inspectoratul
Teritorial de Regim Silvic

 ºi Vânãtoare
Adresa: Str. Panselelor nr. 23, bl.1, parter

Conducerea instituþiei ºi coordonatele de contact:
Ing. Benedek Gabor-Inspector ªef
Ing. Gheorghe Iordache- Inspector ªef Adjunct
Ec. Ibolya Mutu- Contabil ªef
Ing. Nicolae Voinescu

Tel: 330041, fax: 331321, e-mail: itrsv_brasov@yahoo.co.uk
Biroul specializat de informare ºi relaþii publice
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Persoana responsabilã: jurist George Negrea
Tel: 330041, fax: 331321, e-mail: itrsv_brasov@yahoo.co.uk
 Programul de lucru al biroului de informare ºi relaþii publice: luni, marþi,
miercuri, vineri- între orele 8,00 – 16,00; joi: 8,00-17,00

Actele normative care reglementeazã activitatea instituþiei:
- Lege nr. 26/1996 Codul Silvic, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
- Lege nr. 81/1993 privind determinarea despãgubirilor în cazul unor

pagube produse fondului forestier, vegetaþiei forestiere din afara fondului
forestier situate pe terenurile proprietate publicã ºi privatã a economiei
vânatului;
- Lege nr. 31/2000 privind stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor silvice;
- Lege nr. 18/1991 republicatã, Legea Fondului Funciar;
- Lege nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra

terenurilor agricole ºi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor legii
fondului funciar nr.18/1991 ºi legii nr. 169/1997;
- Lege nr. 103/1996 Legea fondului cinegetic ºi a protecþiei vânatului;
- Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecþie;

Tipurile de acte emise de instituþie:
- Evidenþele de fond forestier pe ocoale silvice, localitãþi, proprietari;
- Avize ºi dupã caz aprobãri de ocupare sau scoatere din circuitul

silvic;
- Avize ºi aprobãri de reprimire în fondul forestier naþional a suprafeþelor

scoase temporar;
- Aprobãri de încadrare pe categorii funcþionale a vegetaþiei forestiere

din afara forndului forestier naþional;
- Decizii pentru aprobare studii sumare de amenajare a pãdurilor ºi

transformare a pãºunilor împãdurite, întocmite pentru suprafeþe de
pânã la 30 de ha,

- Aprobãri ale proiectelor de regenerare a pãdurilor, ajutare a
regenerãrilor naturale, combaterea bolilor ºi dãunãtorilor forestieri
ºi de îngrijire ºi conducere a arboretelor, elaborate de ocoalele
silvice, altele decât cele ale Regiei Naþionale a pãdurilor - Romsilva;

- Avize, în vederea autorizãrii persoanelor fizice sau juridice pentru
certificarea lucrãrilor de proiectare ºi execuþie în vederea împãduririi,
reîmpãduririi, completãrii regenerãrilor naturale, întreþinerii culturilor
forestiere ºi îngrijirii arboretelor executate în fondul forestier naþional;

- Avize, în vederea autorizãrii unitãþilor specializate, pentru
executarea lucrãrilor de împãdurire, reîmpãdurire, completare a
regenerãrilor, întreþinere ºi îngrijire;
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- Aprobãri, casãri ºi anulãri a actelor de punere în valoare a masei
lemnoase;

- Avize ale lucrãrilor de prevenire ºi combatere a bolilor ºi dãunãtorilor
pentru terenurile forestiere, altele decât cele administrate prin
structuri silvice ºi pentru vegetaþia forestierã situatã în afara fondului
forestier;

- Avize ale documentelor privind înfiinþarea structurilor de
administraþie silvicã;

- Autorizãri personal silvic de toate gradele, altul decât cel pentru
structurile Regiei Naþionale a Pãdurilor-Romsilva;

- Avizãri de studii de specialitate pentru gestionarea durabilã a
vânatului.

3.20. Oficiul Judetean de
Consultanta Agricola

Adresa: B-dul Al. Vlahuþã, Nr.10, Braºov

Conducerea instituþiei ºi coordonatele de
contact:
Director: Ing. Cristian Peteu

Tel/fax 0268313564
E-mail: ojcabv@xnet.ro

Biroul specializat de informare ºi relaþii publice
Persoana responsabilã: Tican Cornelia, Consilier

          Tel/Fax 0268313564
          E-mail: ojcabv@xnet.ro

Programul de lucru al biroului specializat de informare ºi relaþii publice:
zilnic, 8 - 16

Atribuþiile instituþiei:
Acþiuni de popularizare:
- loturi demonstrative în ferme
- seminarii ºi simpozioane
- târguri ºi expoziþii
- vizite ºi schimburi de experienþã

Asistenþa de specialitate:
- producþie vegetalã
- domeniul economic
- zootehnie
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- fond funciar
- mecanizare
- legislaþie în domeniul agricol
- agroprocesare
- consultanþã Program Sapard

Extensie, consultanþã, promovare forme asociative
Elaborare, implementare ºi evaluare proiecte de dezvoltare a fermei –
Program Sapard, Fermierul
Instruire ºi pregatire profesionalã
Editare ºi multiplicare de carþi, broºuri, pliante, filme, radio-tv
Colaboreazã cu Prefectura, Consiliul Judeþean Braºov, unitãþi de cercetare
ºi învãþamant agroalimentar, asociaþii, firme ºi instituþii din þarã ºi strãinãtate.

Actele normative care reglementeazã activitatea instituþiei:
- Legea 77/2005

Tipurile de acte emise de instituþie:
- Conform atribuþiilor enumerate mai sus.

3.21. Oficiul  Judeþean
pentru Protecþia
Consumatorilor

Adresa: str Alexandru Ioan Cuza nr 12,
Braºov

Conducerea instituþiei ºi coordonatele de contact:
Director Executiv-ing.Iulian MARA
ªef Serviciu-ing. Nicoleta BUTA
 Tel: 0268/41.39.51;  fax: 0268/41.83.89; e-mail: ojpcbrasov@anpc.ro

Biroul specializat de informare ºi relaþii publice
Persoana desemnatã pentru asigurarea accesului la informaþiile de interes
public:
ªef Serviciu-ing. Nicoleta Buta; petiþiile se pot depune, în scris, la
secretariatul instituþiei.
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Atribuþiile instituþiei:
- desfãºoarã activitãþi de informare, consiliere ºi educare a

consumatorilor; editeazã publicaþii de specialitate în domeniul
protecþiei consumatorilor;

- sprijinã asociaþiile de consumatori în vederea atingerii obiectivelor
prevãzute de lege;

- informeazã permanent consumatorii asupra produselor ºi serviciilor
care prezintã riscuri pentru sãnãtatea ºi securitatea lor sau care le
pot afecta interesele economice;

- controleazã respectarea dispoziþiilor legale privind protecþia
consumatorilor, referitoare la securitatea produselor ºi serviciilor,
precum ºi la apãrarea drepturilor legitime ale consumatorilor, prin
efectuarea de controale pe piaþã la producãtori, importatori,
distribuitori, vanzãtori, prestatori de servicii ºi în unitãþile vamale,
având acces la locurile în care se produc, se depoziteazã ori se
comercializeazã produsele sau în care se presteazã serviciile, precum
ºi la documentele referitoare la acestea; în cazul produselor alimentare
se excepteazã efectuarea de controale tematice la producãtori,
precum ºi efectuarea de controale igienico-sanitare ºi sanitar-veterinare;

- constatã contravenþii ºi dispune mãsuri de limitare a consecinþelor
producerii, prestãrii, importului, comercializãrii sau oferirii gratuite
a unor produse alimentare ori nealimentare ºi servicii care nu sunt
în concordanþã cu dispoziþiile legale din domeniile de activitate
ale Autoritãtii, prin aplicarea sancþiunilor contravenþionale prevãzute
de lege, sesizeazã organele de urmãrire penalã ori de câte ori
constatã încãlcãri ale legii penale;

- solicitã organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizaþiei
de funcþionare, a licenþei de fabricaþie ori a certificatului de
clasificare, în condiþiile legii;

- coordoneazã schimbul rapid de informaþii cu instituþiile ºi organele
competente, naþionale ºi internaþionale, privind produsele ºi serviciile
care reprezintã risc pentru sãnãtatea ºi securitatea consumatorilor;

- controleazã dacã mijloacele de mãsurare folosite pe piaþã sunt
însoþite de documentele prevãzute de lege care atestã verificarea
acestora din punct de vedere metrologic;

- sesizeazã factorii de decizie ºi operatorii implicaþi în sistemul de
certificare a calitãþii produselor ºi serviciilor, în baza constatãrilor
proprii ºi a informaþiilor primite de la organismele neguvernamentale
ºi de la consumatori, cu privire la neconformitãþile produselor ºi
serviciilor destinate consumului populaþiei în raport cu documentele
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de certificare ºi propune îmbunãtãþirea sau elaborarea de
reglementãri în domeniu;

- primeºte ºi rezolvã sau, dupã caz, transmite spre soluþionare celor
în drept, potrivit competenþelor, sesizãrile asociaþiilor pentru protecþia
consumatorilor, precum ºi sesizãrile persoanelor fizice sau juridice
cu privire la încãlcarea drepturilor consumatorilor, în condiþiile legii;

- desfãºoarã activitãþi de pregãtire a specialiºtilor în domeniul
protecþiei consumatorilor;

- acordã consultanþã de specialitate în domeniul protecþiei
consumatorilor pentru persoane juridice;

- stabileºte ºi percepe taxe ºi tarife pentru efectuarea de analize,
încercãri, expertizãri, certificãri de laborator, autorizãri, consultanþã,
cursuri de pregãtire, specializare sau perfecþionare, alte servicii
prestate în condiþiile legii;

- urmãreºte, potrivit legii, legalitatea publicitãþii pentru produsele ºi
serviciile destinate consumatorilor;

- autorizeazã operaþiunile cu metale preþioase, aliajele acestora ºi
pietre preþioase;

- stabileºte ºi aprobã mãrcile utilizate de producãtorii interni,
importatori sau, dupã caz, de comercianþi, pe bazã de tarife proprii,
precum ºi marca proprie de certificare;

- efectueazã expertize ale metalelor preþioase ºi pietrelor preþioase
în condiþiile legii.

 Autoritatea îndeplineºte orice alte atribuþii stabilite prin acte normative
pentru domeniul sãu de activitate.

Actele normative care reglementeazã activitatea instituþiei:
Potrivit HG 755/2003 ºi HG 1121/2005, Autoritatea Naþionalã pentru
Protecþia Consumatorilor se organizeazã ºi funcþioneazã ca organ de
specialitate al administraþiei publice centrale, cu personalitate juridicã,
în subordinea Guvernului ºi în coordonarea primului-ministru.

Tipurile de acte emise de instituþie:
- Instituþia emite Ordine, Decizii, Rapoarte
- încheie procese verbale de constatare a contraventiilor,
- procese verbale de prelevare probe,
- procese verbale de distrugere a produselor periculoase
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3.22. Alte instituþii deconcentrate:
Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale – Compartimentul Inspecþie
Teritorialã Braºov
Adresa: Brasov
Telefon: 0268 412053
Fax: 0268 412053
Web: www.namr.ro
Inspector ºef: Bãrbulescu Anamaria

Agenþia Românã pentru Conservarea Energiei - Filiala Teritorialã
Braºov
(Ministerul Economiei ºi Comerþului)
Adresa: Str. Tarnavei nr. 9, Braºov
Telefon: 0268 325658
Fax: 0268 325658
Email: brasov@arceonline.ro
Program: luni – joi: 8.00-16.30;  vineri: 8.00-14.00
ªef filialã: Nicolae Dumitru Popa
Program Audienþe: la solicitare prin contact telefonic

Administraþia Naþionalã a Îmbunãtãþirilor Funciare R.A. – Sucursala
Teritorialã Mureº – Olt Superior
Adresa: Calea Feldioarei nr. 6A, Braºov.
Telefon: 0268 440809, 0268 481079
Fax: 0268 440021
Email: snifbv@rdslink.ro
Program de lucru: 8.00 – 17.00
Director General: Ioan Ilaº
Director tehnic: Luca Adrian
Program Audienþe: la cerere

Administraþia Naþionalã Apele Române, Direcþia Apelor Olt RM.
Vâlcea, Sistemul de Gospodãrire a Apelor Braºov
(Ministerul mediului ºi gospodaririi apelor)
Adresa: Str. Maior Cranþa nr. 32, Brasov, cod 50084
Telefon: 0268 412277, 0268 473021, dispecerat 414567
Fax: 0268 412277
Email: dispecerat@bvape.rdsbv.ro
Program de lucru: 7.30-15.30
Director: Petre Bâcu
Program Audienþe: luni 13.00 – 15.30
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Agenþia Domeniilor Statului – Filiala Braºov
(Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale)
Adresa: Calea Feldioarei nr. 20B, Braºov
Telefon: 0268442899,
Fax: 0268 442899
Program de lucru: 8.00-16.00
Director: Curecheriu Ioan

Autoritatea Rutierã Românã – Agenþia Braºov
(Ministerul Transporturilor)
Adresa: Bdul. M Kogãlniceanu nr. 11, Bl. C1, et. 4, Braºov
Telefon: 0268310937
Fax: 0268 310937
Program de lucru cu publicul: 9.00-12.00
ªef agenþie: Constantin Crivineanu
Program Audienþe: la cerere

Gruparea de Jandarmi Mobilã “Burebista” Braºov
(Ministerul Administraþiei ºi Internelor)
Adresa: Str. Vasile Goldiº nr. 1-3
Telefon: 0268426595
Fax: 0268 427005
Program de lucru: non stop
Comandant: Col. Constantin Damian
Program Audienþe: luni 13.30-15.30

Centrul Militar Zonal Braºov
(Ministerul Apãrãrii Naþionale)
Adresa: Str. Lungã nr. 231, Braºov
Telefon: 0268 417388
Fax: 0268 417931
Program de lucru: 7.30-15.30
Comandant: Col. Ion Georgicã Boltinescu
Program audienþe: la cerere

Comisariatul Judeþean al Gãrzii Naþionale de Mediu Braºov
(Ministerul Mediului ºi Gospodãririi Apelor)
Adresa: Str. Politehnicii nr. Nr. 3
Telefon: 0268 417028
Fax: 0268 418047
Program de lucru: 8.00- 16.00
Comisar ªef: Jeni Popinceanu
Program audienþe:
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Consiliul Concurenþei – Inspectoratul de Concurenþã al Judeþului Braºov
(Consiliul Concurenþei – autoritate autonomã)
Adresa: Str. Nicopole nr. 56, bl. 14, sc. D, ap 2
Telefon: 0268 411640, 474118
Fax: 0268 411640, 474118
Inspector ºef: Lucian Nicolae Cãprãrin

Direcþia Judeþeanã Braºov a Arhivelor Naþionale
(Ministerul Administraþiei ºi Internelor)
Adresa: Str. G. Bariþiu nr. 34
Telefon: 0268 475256
Program de lucru: 8.00-16.00
Director executiv: Elisabeta Marin
Program audienþe: luni ºi joi 13.30-15.00

Direcþia Judeþeanã pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniul Cultural
Naþional Braºov (DJCCPCN)
(Ministerul Culturii ºi Cultelor)
Adresa: Str. Michael Weiss nr. 22, Braºov.
Telefon: 0268473004
Fax: 0268472835
Email: contact@brasov.djc.ro
Program cu publicul:
luni - joi, orele 8:30 – 16:30
vineri, 8:30 – 15:00
Director: Urecheriu Ioan
Audienþe director: joi, 16:30 – 18:30

Direcþia Regionalã de Drumuri ºi Poduri Braºov
(Ministerul Transporturilor)
Adresa: Bdul. M kogãlniceanu nr. 13, Bl. C2, sc.1
Telefon: 0268 321623, 321813, 321541, 321995, 472304
Fax: 0268 322526
Program de lucru: 7.30. – 15.30
Director regional: Ing. Ioan Moldovan
Program audienþe: la cerere

Direcþia Regionalã de Metrologie Legalã Braºov
(Ministerul Economiei ºi Comerþului)
Adresa: Str. A.I.Cuza nr. 12
Telefon: 0268 406178, 414687
Fax: 0268 413008
Program de lucru: 8.00-16.00
Director regional: Ioan Cinezan
Program audienþe: la cerere
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Garda Financiarã – Comisariatul Regional Braºov
(Ministerul Finanþelor Publice
Regiunea vizatã: Braºov, Sibiu, Mureº, Covasna ºi Harghita)
Adresa: Bdul Mihail Kogãlniceanu nr. 7, Braºov
Telefon: 0268 308440
Fax: 0268 308477
Program de lucru: 8.00-16.00
Comisar ºef secþie: Vasile Bilinschi
Program audienþe: la cerere

Inspecþia de stat pentru controlul cazanelor, recipienþilor sub presiune ºi
instalaþiilor de ridicat – Unitatea teritorialã ISCIR Braºov
(Ministerul Economiei ºi Comerþului)
Adresa: Str. Târnavei nr. 9, Braºov
Telefon: 0268 326950, 323923
Fax: 0268 326951
Program de lucru: 8.00-16.00
Inspector ºef: Ing. Mihail Dan Turcu
Program audienþe: marþi ºi joi  16.00-17.00

Inspectoratul de Jandarmi Judeþean Braºov
(Ministerul Adminstraþiei ºi Internelor)
Adresa: str. Vasile Goldiº nr. 1-3, Braºov
Telefon: 0268 426596, 426595, 426591
Fax: 0268 426727
Program de lucru cu publicul: 8.00-16.00
Inspector ºef: Gen. Bg. Eugen Pop
Program audienþe: joi 13.00-15.00

Inspectoratul Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã “Þara Bârsei” Braºov
(Ministerul Administraþiei ºi Internelor)
Adresa: Str. M Viteazu nr. 11
Telefon: 0268 428888
Fax: 0268 411178 – Pompieri;
Program de lucru: 8.00-15.30
Inspector ºef: Lt. Col. Stelian Rechiþean
Program audienþe: marþi 13.00-15.00

Inspectorat Protecþie Civilã
Adresa: Str. ªcolii nr. 2
Telefon: 0268 412227
Fax: 0268 415808
ªef IPC: Col. Petruþiu Emil
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Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminþelor ºi a Materialului
Sãditor – Braºov
(Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale)
Adresa: Str. Ecaterina Varga nr. 2
Telefon: 0268 413724
Fax: 0268 413724
Program de lucru: 8.00-16.00
Director executiv: Ing. Angela Rãdescu
Program audienþe: joi 10.00-15.00

Oficiul de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã Braºov
(Ministerul Administraþiei ºi Internelor)
Adresa: Str. Piaþa Sfatului nr. 26A
Telefon: 0268 471808
Fax: 0268 411068
Program de lucru: 8.30.-16.30
Director: Constantin Belaºcu
Program audienþe: luni 8.00-10.00

Birou de Carte Funciarã
Adresa: Str. N. D. Cocea nr. 1-3
Telefon: 0268 470731, 470732
Fax: 0268 473101
Program de lucru: 8.30.-16.30
Registrator ºef: Mihai Taus

Oficiul de Mobilizare a Economiei ºi Pregãtirea Teritoriului pentru
Apãrare Judeþean Braºov
(Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale)
Adresa: Str.Lungã nr. 231, Braºov
Telefon: 0268 415835
Fax: 0268 415835
Program de lucru: 8.00-16.00
ªef serviciu: Lt. Col. Ing. Cristian Urechiatu
Program audienþe: joi 14.00-15.00

Oficiul de Studii Pedologice ºi Agrochimice Braºov
(Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale)
Adresa: Calea Feldioarei nr. 20B, Braºov
Telefon: 0268 441332
Fax: 0268 441332
Program de lucru: luni – joi 7.30-16.00; vineri 7.30-13.30
Director: Nicolae Cismaºiu
Program audienþe: la cerere
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Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie în Agriculturã Braºov
(Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale)
Adresa: Michael Weiss nr. 22, Brasov, cod 500031
Telefon: 0268 474600
Fax: 0268 474600
Program de lucru: 8.30-16.30
Director: Dorin Uscoiu
Program audienþe: marþi 10.00-12.00

Oficiul Judeþean de Plãþi pentru Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit
(Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale
Agenþia de plãþi pentru Dezvoltare Ruralã ºi pescuit Bucureºti
Centrul regional este la Alba Iulia)
Adresa: Str. Michael Weiss nr. 22, Braºov cod 500031
Telefon: 0268 416140
Fax: 0268 473845
Program de lucru: 8.30 – 16.30
Director adj: Mircea Luca
Program audienþe: zilnic 14.00-16.30
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IV. Instituþii ale
puterii judecãtoreºti
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4.1. Judecãtoria
Braºov

Adresa: B-dul 15 Noiembrie nr. 45
Conducerea instituþiei ºi coordonatele

de contact:
Preºedinte – judecãtor Aurica Voinescu
Vicepreºedinte – judecãtor Marius Iosif

Telefon: 419 615

Biroul de informare ºi relaþii publice
Cordonator:  judecãtor Anda Simpetru
Date de contact: tel: 419615, fax: 413706,
e-mail: tr_brasov@just.ro, http://portal.just.ro
Programul de lucru: luni-vineri 8.00-16.00; pentru informaþiile solicitate verbal
coordonatorul Biroului desfãºoarã activitate ºi marþi între orele 16.00-18.00.

Atribuþiile instituþiei:
Autoritatea judecãtoreascã are atribuþii proprii, specifice, care sunt exercitate
prin instanþele judecãtoreºti, în conformitate cu principiile ºi dispoziþiile
prevãzute de Constituþie, Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã,
Regulamentul privind organizarea ºi funcþionarea instanþelor.

Actele normative care reglementeaza activitatea institutiei:
Legea 304/2004.

Tipurile de acte emise de instituþie:
hotãrâri judecãtoreºti.

4.2. Tribunalul Braºov
Adresa: B-dul 15 Noiembrie nr. 45, Braºov

Conducerea instituþiei ºi  coordonatele de contact:
Preºedinte: judecãtor  Aurelia Munteanu
Vicepreºedinte: judecãtor Carmen Smarandache

Tel: 419615, 413056,
Fax: 418054,
E-mail: trbrasov@just.ro

Biroul de informare ºi relaþii publice
Conducãtor birou: judecãtor Constantin Epure
Locþiitor: judecãtor Alina Nicoleta Mioc
Programul de lucru al biroului de informare ºi relaþii publice: miercuri ºi
vineri, intre orele 10,00 – 12,00; marþi 16.00-18.00.
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Actele normative care reglementeazã activitatea instituþiei:
Constituþia României, Legea 303/2004, Legea 304/2004, Regulamentul de
Ordine Interioarã al instanþelor judecãtoreºti aprobat prin hotãrârea nr. 387/
2005 a Consiliului Superior al Magistraturii.

Tipurile de acte emise de instituþie:
hotãrâri judecãtoreºti

4.3. Curtea de Apel
Adresa: Bd.Eroilor nr.5, et. 3, Braºov

Conducerea instituþiei ºi  coordonatele
de contact:
Preºedinte: Octavian Draghici

Telefon 0268-41.37.41
Fax 0268-47.51.46
E-mail : cabv@just.ro

Biroul specializat de informare ºi relaþii publice:
Persoana responsabilã furnizare informaþii de interes public: Consilier Cristina
Corneliu
Purtãtori de cuvânt:

Judecãtor Marius Daniel Cosma
Judecãtor Roxana Trif

Programul de lucru al biroului de informare ºi relaþii publice: luni-vineri,
între orele 8,00 – 16,00
Programul de depunere ºi soluþionare a petiþiilor: marþi: 12,00-14,00; joi
16,00-18,00

Atribuþiile instituþiei:
În cadrul curþilor de apel funcþioneazã secþii sau, dupã caz, complete
specializate pentru cauze civile, penale, comerciale, cauze cu minori ºi
de familie, cauze de contencios administrativ ºi fiscal, cauze privind
conflicte de muncã ºi asigurãri sociale, preucum ºi , în raport cu natura ºi
numãrul cauzelor, secþii maritime ºi fluviale sau pentru alte materii.

Actele normative care reglementeaza activitatea institutiei:
Constituþia României, Legea 303/2004, Legea 304/2004, Regulamentul de
Ordine Interioarã al instanþelor judecãtoreºti aprobat prin hotãrârea nr. 387/
2005 a Consiliului Superior al Magistraturii.

Tipurile de acte emise de instituþie:
hotãrâri judecãtoreºti
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4.4. Parchetul de pe lângã
 Judecãtoria Braºov

Adresa: b-dul Eroilor nr.1, corp B

Conducerea instituþiei ºi coordonatele de contact:
Prim-Procuror Adriana Pampu-Romanescu

Tel: 412228, 413718, 417051

Biroul specializat de informare ºi relaþii publice:
Persoana de contact: Prim-procuror adjunct Andreea Benedek

Tel: 412228, 413718, 417051
Programul de lucru al biroului de informare ºi relaþii publice:

Luni, Vineri: 08,30-11.00 - camera 1
Miercuri: 08,00-16,00 –camera 4; 16,00-18,00 - camera 1.

Atribuþiile instituþiei:
- Efectueazã urmãrirea penalã în cazurile care se judecã în primã

instanþã de Judecãtorie
- Exercitã supravegherea activitãþii de urmãrire penalã efectuate de

organele de cercetare penalã în cauzele care se judecã în primã
instanþã de judecãtorie;

- Soluþioneazã plângerile împotriva mãsurilor ºi actelor de urmãrire
penalã ºi rezolvã conflictele de competenþã între organele de
cercetare penalã, potrivit legii;

- Participã, în condiþiile legii, la ºedinþele de judecatã;
- Exercitã cãile de atac împotriva hotãrârilor pronunþate de judecãtorie,

în condiþiile prevãzute de lege;
- Exercitã orice alte atribuþii prevãzute de lege.

Actele normative care reglementeazã activitatea instituþiei:
- Constituþia României;
- Legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor ºi procurorilor;
- Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã;
- Regulamentul de Ordine Interioarã a Parchetelor aprobat prin Ordinul

Ministerului Justiþiei

Tipurile de acte emise de instituþie:
-actele reglementate de Codul de Procedurã Penalã-rechizitorii, rezoluþii,
ordonanþe; adrese, referate etc.
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4.5. Parchetul de pe
lângã

Tribunalul Braºov
Adresa: str. Republicii nr. 45, Braºov

Conducerea instituþiei ºi  coordonatele
de contact:
Prim-Procuror: Camelia Petrescu
Tel: 418306, fax: 416978

Biroul specializat de informare si relaþii publice:
Persoana responsabilã: Borcoman Cãtãlin-Laurenþiu, procuror-ºef secþie
urmãrire penalã

Tel: 418306, 416978
E-mail: ptbv@rdsbv.ro

Programul de lucru al biroului de informare ºi relaþii publice: luni-vineri,
între orele 8,00 – 16,00, joi: activitate prelungitã pânã la ora 18,00.

Atribuþiile instituþiei:
- Efectueazã urmãrirea penalã în cazurile prevãzute de Codul de

procedurã penalã ºi de alte legi;
- Exercitã supravegherea activitãþii de urmãrire penalã efectuate de

organele de cercetare penalã în cauze care se judecã în primã
instanþã de Tribunal;

- Participã, în condiþiile legii, la ºedinþele de judecatã;
- Exercitã cãile de atac împotriva hotãrârilor pronunþate de Tibunal,

în condiþiile prevãzute de lege;
- Apãrã drepturile ºi interesele legitime ale minorilor, ale persoanelor

puse sub interdicþie de organele ºi instituþiile judeþene;
- Exercitã orice alte atribuþii prevãzute de lege.

Structura Parchetului:
- Secþia de urmãrire penalã
- Secþia judiciarã
- Biroul de combatere a criminalitãþii organizate ºi antidrog

Actele normative care reglementeazã activitatea instituþiei:
- Constituþia României;
- Legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor ºi procurorilor;
- Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã;
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- Regulamentul de Ordine Interioarã a Parchetelor aprobat prin Ordinul
Ministerului Justiþiei

Tipurile de acte emise de instituþie:
-actele reglementate de Codul de Procedurã Penalã-rechizitorii, rezoluþii,
ordonanþe.
-adrese, referate etc.

4.6. Parchetul de pe
lângã

Curtea de Apel
Adresa: Str. Republicii nr. 45, Braºov

Conducerea instituþiei ºi  coordonatele
de contact:

Procuror General: Viorel Adrian ªaramet
Procuror General Adjunct: Eugeniu Simion

Compartimentul specializat de informare ºi relaþii publice:
Eugeniu Simion-Procuror General Adjunct
Ilie Orzea- procuror / ªef Secþie urmãrire penalã ºi criminalisticã / purtãtor
de cuvânt
Date de contact:  tel: 412689, 412597, fax. 471481, e-mail: pcabv@rdsbv.ro
Programul de lucru al Compartimentului de informare ºi relaþii publice:
luni, marþi, miercuri, vineri - între orele 8,00 – 16,00; joi: 8.00-17.00

Atribuþiile instituþiei:
- Efectueazã urmãrirea penalã în cazurile ºi în condiþiile prevãzute

de lege ºi participã la soluþionare conflictelor prin mijloace
alternative;

- Conduce ºi supravegheazã activitatea de cercetare penalã a poliþiei
judiciare, conduce ºi controleazã activitatea altor organe de cercetare
penalã;

- Sesizeazã instanþele judecãtoreºti pentru judecarea cauzelor penale,
potrivit legii;

- Participã, în condiþiile legii, la ºedinþele de judecatã;
- Exercitã cãile de atac împotriva hotãrârilor judecãtoreºti, în

condiþiile prevãzute de lege;
- Apãrã drepturile ºi interesele legitime ale minorilor, ale persoanelor puse

sub interdicþie, ale dispãruþilor ºi ale altor persoane, în condiþiile legii;
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- Verificã respectarea legii la locurile de deþinere preventivã;
- Exercitã orice alte atribuþii prevãzute de lege.

Structura Parchetului:
- Secþia de urmãrire penalã
- Secþia judiciarã
- Secþia pentru minori ºi familie
- Compartimentul procurori inspectori
- Serviciul de combatere a criminalitãþii organizate ºi antidrog.

Actele normative care reglementeazã activitatea instituþiei:
- Constituþia României;
- Legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor ºi procurorilor;
- Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã;
- Regulamentul de Ordine Interioarã a Parchetelor aprobat prin Ordinul

Ministerului Justiþiei
 Tipurile de acte emise de instituþie:

Rezoluþii, ordonanþe, rechizitorii, procese-verbale, mandate de aducere etc.

4.7. Direcþia Naþionalã
Anticorupþie,

Serviciul Teritorial
Braºov

Adresa: str. Col. Ion Buzoianu nr. 63, Braºov

Conducerea institutiei si coordonatele de contact:
Procuror ºef serviciu: Valentin  Horia  ªelaru

Telefon: 0268/417067
Fax: 0268/475-244
Ore de audienþã:  luni-vineri, între 9,00-16,00

Biroul specializat de informare ºi relaþii publice
Serviciul Teritorial Braºov nu are un birou specializat de informare ºi
relaþii publice. Cererile în baza Legii 544/2001 sunt înregistrate ºi
direcþionate structurii centrale. Informaþii diverse pot fi obþinute de la
procurori, în cadrul orelor de audienþã (9,00-16,00).
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Atribuþiile Direcþiei Naþionale Anticorupþie
- efectuarea urmãririi penale, în condiþiile prevãzute în Codul de

procedurã penalã, în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea ºi
sancþionarea faptelor de corupþie ºi în prezenta ordonanþã de urgenþã,
pentru infracþiunile prevãzute în Legea nr. 78/2000 care sunt, potrivit art.
13, în competenþa Direcþiei Naþionale Anticorupþie;
- conducerea, supravegherea ºi controlul actelor de cercetare penalã,

efectuate din dispoziþiile procurorului de cãtre ofiþerii de poliþie judiciarã
aflaþi sub autoritatea exclusivã a procurorului ºef al Direcþiei Naþionale
Anticorupþie;
- conducerea, supravegherea ºi controlul activitãþilor de ordin tehnic

ale urmãririi penale, efectuate de specialiºti în domeniul economic,
financiar, bancar, vamal, informatic, precum ºi în alte domenii, numiþi în
cadrul Direcþiei Naþionale Anticorupþie;
- sesizarea instanþelor judecãtoreºti pentru luarea mãsurilor prevãzute

de lege ºi pentru judecarea cauzelor privind infracþiunile prevãzute în
Legea nr. 78/2000, cu modificãrile ulterioare, care sunt, potrivit art. 13,
în competenþa Direcþiei Naþionale Anticorupþie;
- participarea, în condiþiile legii, la ºedinþele de judecatã;
- exercitarea cãilor de atac împotriva hotãrârilor judecãtoreºti, în

condiþiile prevãzute de lege;
- studierea cauzelor care genereazã ºi a condiþiilor care favorizeazã

corupþia, elaborarea ºi prezentarea propunerilor în vederea eliminãrii
acestora, precum ºi pentru perfecþionarea legislaþiei penale;
- elaborarea raportului anual privind activitatea Direcþiei Naþionale

Anticorupþie ºi prezentarea acestuia Consiliului Superior al Magistraturii
ºi ministrului justiþiei, nu mai târziu de luna februarie a anului urmãtor,
iar ministrul justiþiei va prezenta Parlamentului concluziile asupra
raportului de activitate a Direcþiei Naþionale Anticorupþie;
- constituirea ºi actualizarea bazei de date în domeniul faptelor de

corupþie;
- exercitarea altor atribuþii prevãzute de lege

Actele normative care reglementeazã activitatea instituþiei:
OUG 43/2002 privind Direcþia Naþionalã Anticorupþie cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare (OUG 134/2005 aprobatã prin Legea nr. 54/2006).
 Tipurile de acte emise de instituþie:
Rezoluþii, ordonanþe, rechizitorii, procese-verbale, mandate de aducere etc.
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