
 Corpul de control al prefectului este organizat și funcționează ca structură 
distinctă a instituţiei prefectului, în subordinea directă a prefectului, îndeplinind 

următoarele atribuţii principale: 

a) desfăşoară, în condiţiile legii, activitatea de verificare, sprijin şi 
îndrumare în ceea ce priveşte sfera de competenţă a prefectului; 

b) elaborează și actualizează Planul de control al instituției prefectului, 
procedura internă de organizare și desfășurare a activității de control și alte 
documente aplicabile activității de control, pe care le transmite spre aprobare 
prefectului; 

c) colaborează în exercitarea atribuțiilor ce îi revin cu autorităţile 
administraţiei administraţiei publice locale şi instituţiile publice competente, 
precum și cu structuri ale aparatului propriu de specialitate al prefectului; 

d) organizează și coordonează, din dispoziția prefectului: 
- verificarea modului de utilizare a fondurilor publice alocate serviciilor 

publice deconcentrate; 

- verificarea modului de realizare a obiectivelor cuprinse în strategiile 

sectoriale;  

- analizarea modului de realizare a acțiunilor cu caracter interministerial, 
care au ca scop creșterea calității serviciilor publice;  

- desfășurarea unor achiziții publice prin programe comune mai multor 
servicii publice deconcentrate din municipiul București; 

e) verifică sesizările adresate prefectului în care soluţionarea problemelor 
implică un grad ridicat de dificultate, la ordinul acestuia; 

f) verifică respectarea legislației și desfășoară alături de reprezentanţi ai 
serviciilor publice deconcentrate, potrivit competențelor, acțiuni de control 
privind aplicarea actelor normative, elaborează rapoarte interne cu privire la 
aspectele constatate, precum și propuneri de îmbunătățire a stării de legalitate și 
de eliminare a deficienţelor, pe care le comunică  prefectului;  

g) participă la efectuarea verificărilor necesare, în condițiile prevăzute de 
lege, pentru stabilirea persoanelor (aleși locali, funcționari publici) cărora le sunt 
aplicabile incompatibilitățile și interdicțiile prevăzute de actele normative 

privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților 
publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea 
corupției; 

h) urmărește realizarea măsurilor stabilite pentru înlăturarea deficiențelor 
constatate în cadrul acțiunilor de verificare, îndrumare și control, inclusiv 
implementarea recomandărilor auditului intern, informând prefectul asupra 
rezultatelor obținute; 

i) asigură îndrumarea metodologică a sistemului de control 
intern/managerial, analiza și sinteza datelor privind controlul intern/managerial 
și verificarea modului de implementare a acestuia; 



j) primeşte şi soluţionează petiţiile, sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor, 
instituţiilor publice, altor persoane juridice care sunt direcţionate spre Corpul de 
control de către prefect; 

k) efectuează controale dispuse de Ministerul Afacerilor Interne pe diferite 
domenii de activitate, prin atragerea specialiştilor din domeniile respective, prin 
ordin al prefectului; 

l) păstrează secretul datelor și al informațiilor cu caracter confidențial 
deținute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu. 
 


