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Legalitate acte
Instrumentul electronic pentru Serviciul Legalitate
SOBIS vine în sprijinul acestui serviciu din cadrul Instituþiei Prefectului cu un modul care þine
o evidenþã clarã ºi completã a actelor administrative examinate sub aspectul legalitãþii, fiind
pãstrate informaþii asupra datei comunicãrii fiecarui act în parte, a persoanei care a vizat
respectiva hotãrâre/ dispoziþie. În caz de constatare a încalcarii legislaþiei în vigoare se
pãstreaza informaþii referitoare la procedura prealabilã, la modificãrile ulterioare, la acþiunea
în instanþã, etc.

Ce face modulul Legalitate acte ?
Controlul de legalitate asupra actelor administrative emise sau adoptate de autoritãþile
publice locale este exercitat de Prefect în calitate de reprezentant al Guvernului, în temeiul
dispoziþiilor art.24, alin.1, lit.f din Legea nr. 340/2004, privind Prefectul ºi Instituþia Prefectului
ºi se realizeazã prin intermediul Serviciului Verificarea Legalitãþii, a Aplicarii Actelor Normative,
Contenciosul Administrativ ºi Urmãrirea Aplicãrii Actelor cu Caracter Reparatoriu, de cãtre
consilierii juridici care au stabilite ca atribuþii de serviciu, verificarea legalitãþii actelor
administrative emise sau adoptate de autoritãþile publice locale ºi judeþene.

Cum se utilizeazã modulul Legalitate acte
Legalitate acte este un modul nou în cadrul soluþiei DocManager ºi este destinat realizãrii
unui raport complet asupra actelor normative examinate sub aspectul legalitãþii, în funcþie
de instituþia emitentã. Hotarârile ºi dispoziþiile sunt înregistrate în aplicaþie în calup la un
singur numãr din registrul general. Existã apoi posibilitatea de a detalia fiecare act în parte
cu informaþiile legate de procedura de legalitate.

Avantaje ºi beneficii Legalitate acte
Posibilitatea lucrului în comun a funcþionarilor din Serviciul Legalitate acte
Raport al activitãþii de legalizare pe fiecare jurist în parte
Statisticã a hotãrârilor ºi dispoziþiilor pe fiecare instituþie emitentã
Este integrat cu sistemul de gestiune de documente existent

Servicii

Implementare ºi instruire
Adaptarea aplicaþiei la modificãri legislative
Suport local prin asistenþi locali
Suport hotline ºi prin internet
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