COMISII, COMITETE, GRUPURI DE LUCRU
ORGANIZATE LA NIVELUL INSTITUŢIEI PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Serviciul Strategii Guvernamentale şi Servicii Publice
DENUMIRE

TEMEI LEGAL

ORDINUL
PREFECTULUI
Ordinul Prefectului
nr. 127/07.03.2012
privind
reactualizarea
componenţei

Colegiul Prefectural
- Componenta
- Tematica 2012

Legea nr.340/2004
privind prefectul şi instituţia
prefectului;
Hotărârea
Guvernului
nr.460/2006 pentru aplicarea
unor prevederi ale Legii nr.
340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului

Comisia de Dialog Social
a Municipiului Bucureşti

Legea dialogului social nr.
62/2011 privind constituirea şi
funcţionarea comisiilor de
dialog social la nivelul
administraţiei publice centrale
şi la nivel teritorial;

Ordinul Prefectului
nr. 293/16.05.2012
privind
reactualizarea
componenţei
Comisiei de Dialog
Civic a Municipiului
Bucureşti

Comitetul Consultativ de
Dialog
Civic
pentru
Persoanele Vârstnice din
cadrul
Instituţiei

art. 1 din H. G. nr.
499/07.04.2004
privind
înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea
comitetelor

Ordinul
nr.
970/24.12.2010
privind modificarea
componenţei

PRINCIPALELE ATRIBUŢII
Colegiul prefectural are ca scop asigurarea
coordonării
activităţii
serviciilor
publice
deconcentrate din municipiul Bucuresti, si este
organul consultativ al prefectului în realizarea
atributiilor de conducere a serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe
ale administratiei publice centrale organizate la
nivelul municipiului Bucuresti.
Atribuţii principale:
-analizează
activitatea
serviciilor
publice
deconcentrate si propune masuri în vederea
îmbunatatirii acesteia; stabileşte domeniile si
sectoarele în care este necesara sau se poate realiza
cu eficienta actiunea coordonata a mai multor servicii
publice deconcentrate; stabileşte masurile necesare
implementării programelor, politicilor, strategiilor si
planurilor de acţiune adoptate la nivel naţional;
organizează acţiunile comune ale mai multor servicii
publice deconcentrate în vederea soluţionării unor
situaţii deosebite; analizează măsurile necesare în
vederea realizării unui sistem comun de management
al informaţiei, al resurselor materiale, financiare ori
umane
asigurarea unor relaţii de parteneriat social între
administraţie, organizaţiile patronale şi organizaţiile
sindicale, care să permită o informarew reciprocă
permanentă asupra problemelor care sunt de
domeniul de interes al administraţiei sau partenerilor
sociali, în vederea asigurării unui climat de pace şi
stabilitate socială;
-consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra
iniţiativelor legislative sau de altă natură cu caracter
economico-social
-analiza problemelor cu caracter socioeconomic care
privesc persoanele vârstnice;
-elaborarea de propuneri pentru soluţionarea acestor
probleme;
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Prefectului Municipiului
Bucureşti

consultative de dialog civic
pentru problemele persoanelor
vârstnice

Comitetului
Consultativ
de
Dialog Civic pentru
Problemele
Persoanelor
Vârstnice din cadrul
Instituţiei Prefectului
Municipiului
Bucureşti

-elaborarea unor rapoarte anuale ce vor fi înaintate de
către prefect conducerii Ministerului Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerului
Administraţiei şi Internelor

Comisia
Municipiului
Bucureşti
privind
incluziunea socială

temeiul legal: art.11 din H. G.
nr.
1217/2006
privind
constituirea
mecanismului
naţional pentru promovarea
incluziunii sociale în România,
H.G. nr. 1384/2009 pentru
modificarea şi completarea
propriu
de
Statutului
organizare şi funcţionare al
Agenţiei Naţionale pentru
Prestaţii Sociale, aprobat prin
H. G. nr. 1.285/2008, precum
şi pentru stabilirea unor măsuri
cu caracter organizatoric
OUG nr.96/2002 privind
acordarea de produse lactate şi
de panificaţiepentru elevii din
VIII
din
clasele
I
învăţământul de stat şi privat,
precum şi pentru copiii
preşcolari din grădiniţele de
stat şi private cu program
normal de 4 ore, OUG
nr.70/2003 pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 96/2002, Legea
nr.6/2012, pentru modificarea
şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.
96/2002
Hotărârea Guvernului nr. 445 /
2009 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte

Ordinul
nr.
296/16.05.2012
privind constituirea
Comisia
Municipiului
Bucureşti
privind
incluziunea socială

-elaborează şi aprobă Planul Municipiului Bucureşti
din domeniul incluziunii sociale şi protecţiei sociale;
-monitorizează realizarea obiectivelor prevăzute in
Planul Municipiului Bucureşti din domeniul
incluziunii sociale şi protecţiei sociale şi efectuează
informări periodice cu privire la situaţia şi evoluţia
stării sociale din Municipiul Bucureşti;

Ordinul Prefectului
nr. 295/16.05.2012
privind constituirea
Comisiei
Municipiului
Bucureşti
de
coordonare a acţiunii
de
acordare
de
produse lactate şi de
panificaţie
pentru
elevii din clasele IIV

-verificarea bunei desfăşurări a procesului de
aprovizionare şi a condiţiilor igienico-sanitare a
distribuţiei către elevi a produselor lactate şi de
panificaţie.

Ordinul Prefectului
nr.
1664/2009
privind constituirea

Participă la procedura de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru toate etapele de procedură
prevăzute în legislaţia în vigoare, respectiv: etapa de

Comisia
Municipiului
Bucureşti de aplicare a
prevederilor
OUG
nr.92/2002
(program
lapte-corn)

Comisia
Tehnică

de

Analiză
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publice şi private asupra
mediului.
Ordinul ministrului apelor şi
pădurilor nr. 135/2010 privind
aprobarea Metodologiei de
aplicare a evaluării impactului
asupra mediului pentru
proiecte publice şi private, cu
modificările şi completările
ulterioare.

Comisiei de Analiză
Tehnică de la nivelul
Agenţiei de Protecţie
a Mediului Bucureşt

încadrare a proiectului în procedura de evaluare a
impactului asupra mediului, etapa de definire a
domeniului evaluării şi de realizare a raportului
privind studiul de evaluare a impactului asupra
mediului şi etapa de analiză a calităţii raportului la
studiul de evaluare a impactului asupra mediului

evaluează principalele nevoi ale comunităţilor
rromilor stabilite la nivel local, în conformitate cu
domeniie sectoriale cuprinse în Planul General de
măsuri al HG 430/2001 cu modificările şi
completările ulterioare
Promovarea abordării integrate a principiului
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în scopul
eliminării inegalităţilor de gen şi a discriminării pe
criteriu de sex;

Grupul de lucru mixt
pentru romi

H.G. nr. 522/2006 privind
aprobarea
Strategiei
Guvernului
României
de
îmbunătăţire a situaţiei romilor

Ordinului Prefectului
nr. 377/08.06.2012

Comisia
Municipiului
Bucureşti în domeniul
egalităţii de şanse între
femei şi bărbaţi
- Componenţa

art 32, alin 1 din Legea nr.
202/2002, republicată privind
egalitatea de şanse între femei
H.G.
nr.
şi
bărbaţi,
285/04.03.2004
privind
aplicarea Planului Naţional de
acţiune pentru egalitatea de
şanse între femei şi bărbaţi şi
Anexa nr. 1 la H.G. nr.
1054/08.09.2005
pentru
aprobarea regulamentului de
organizare şi funcţionare al
comisiilor judeţene şi a
municipiului Bucureşti în
domeniul egalităţii de şanse
între feme şi bărbaţi.

ordinul prefectului:
Ordinul
nr.
931/21.11.2011
privind reorganizarea
Comisiei
Municipiului
Bucureşti
în
domeniul egalităţii
de şanse între femei
şi bărbaţi

Comitetul pentru sitaţii
de urgenţă
Centrul de combatere a
bolilor
Comisia de atribuire
denumiri

- vezi sectiunea dedicata
- vezi sectiunea dedicata
- vezi sectiunea dedicata
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