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 I. INTRODUCERE 

 

1.1. Legislație de bază 

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba este o instituţie publică cu personalitate juridică, 

patrimoniu şi buget propriu, organizarea şi funcţionarea acesteia au la bază Constituţia României, 

O.U.G. nr. 75 /2019 privind Codul Administrativ, Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru 

aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată 

cu modificările ulterioare.  

 

Conform Art.123 din Constituţia României, Prefectul este numit de Guvern şi este 

reprezentantul Guvernului la nivel local, conducând serviciile publice deconcentrate ale ministerelor 

şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice central din unităţile administrative teritoriale. Nu 

există o relaţie de subordonare între prefect şi primari sau consiliile locale şi judeţene. Prefectul, prin 

prisma atribuţiilor sale, este garantul funcţionării corespunzătoare a statului de drept. Cele mai 

importante atribuţii ale Prefectului, conform O.U.G. nr. 75 /2019 privind Codul Administrativ sunt 

următoarele: a) asigurarea, la nivelul judeţului, aplicării şi respectării legislaţiei naţionale; b) 

acţionează pentru realizarea, la nivel judeţean, a obiectivelor Programului de guvernare; c) acţionează 

pentru menţinerea păcii sociale şi evitarea tensiunilor sociale; d) în colaborare cu autorităţile 

administraţiei locale stabileşte priorităţile de dezvoltare teritorială; e) verifică legalitatea actelor 

administrative ale autorităţilor locale; f) coordonează activitatea de pregătire şi intervenţie pentru 

situaţii de urgenţă şi  dispune implementarea politicilor naţionale şi europene, la nivel judeţean. 

 

De asemenea, în procesul de monitorizare şi evaluare a politicilor şi strategiilor 

guvernamentale, prefectul are un rol important, fiind autoritatea care poate solicita instituţiilor publice 

şi autorităţilor administraţiei publice locale, în conformitate cu O.U.G. nr. 75 /2019 privind Codul 

Administrativ, documentaţii, date, informaţii, indicatori specifici care să contribuie la formarea unei 

imagini integratoare asupra nivelului de dezvoltare socio-economică a judeţului Alba. Această analiză 

se materializează în raportul anual privind starea judeţului.  

 

1.2. Structura organizatorică 

 

La nivelul Instituţiei Prefectului – judeţul Alba sunt organizate şi funcţionează următoarele 

structuri (vezi Graficul nr.1 Organigrama Instituției Prefectului Județul Alba):  

 

- Cancelaria Prefectului; 

- Serviciul dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri 

europene, situații de urgență;  

- Serviciul verificarea legalității actelor, contencios - administrativ, urmărirea aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu, alegeri;   

- Serviciul financiar - contabilitate, resurse umane, relații publice; 

- Serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple; 

- Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor;   

- Compartimentul audit intern. 
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                                                                    Graficul nr.1 Organigrama Instituției Prefectului Județul Alba 

 

 

II. OBIECTIVE  STRATEGICE 
 

La nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul Alba obiectivele strategice stabilite pentru  anul 

2019  au fost: 

1. Creşterea eficienţei activităţii Instituţiei Prefectului Judeţul Alba prin implementarea unui 

sistem managerial performant al resurselor instituţionale, care să vizeze planificarea 

strategică a activităţilor, fluidizarea fluxului informaţiilor şi documentelor, controlul 

intern managerial; 

2. Creşterea calităţii serviciilor cu impact direct asupra  cetăţenilor oferite de către instituţie; 

3. Îmbunătăţirea activităţii privind controlul legalităţii şi fond funciar; 

4. Optimizarea procesului de coordonare, consultare şi colaborare  între Instituţia Prefectului 

Judeţul Alba şi serviciile publice deconcentrate, autorităţile administraţiei publice locale 

sau alţi stakeholders implicați în implementarea Programului de guvernare 2017-2020 la 

nivelul judeţului Alba; 

5. Dezvoltarea de noi parteneriate cu organizaţiile non-guvernamentale în vederea 

implementării unor proiecte cu finanţare nerambursabilă care să contribuie la dezvoltarea 

socio-economică a județului Alba. 

 

 

III. MANAGEMENTUL  RESURSELOR  INSTITUȚIONALE 

 

3.1. Eficientizare structurală 

Structura organizatorică a Instituţiei Prefectului Judeţului Alba cuprinde un număr de 49 de 

posturi  la capitolul 51.01. - Autorităţi publice şi acţiuni externe, structurate astfel: 

 Prefect - 1 post; 

 Subprefect - 1 post;   

 Colegiul prefectural; 

 Cancelaria prefectului - 4 posturi; 

 Audit intern - 1 post; 

 

Serviciul financiar-contabilitate, resurse-umane, relaţii publice, administrativ - 13 posturi; 

 şef serviciu – 1 post de conducere, 

 funcţii execuţie – 12 posturi. 

 

Serviciul dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri 

europene, situaţii de urgenţă - 13 posturi; 
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 şef serviciu – 1 post de conducere, 

 funcţii execuţie – 12 posturi. 

 

Serviciul verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ, urmărirea aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu, alegeri - 16 posturi; 

 şef serviciu – 1 post de conducere, 

 funcţii execuţie – 15 posturi. 

 

 Capitolului 61.01. - Ordine publică şi siguranţă naţională, cuprinde un număr de 29 de 

posturi, respectiv următoarea structură organizatorică: 

Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple - 13 posturi; 

 şef serviciu – 1 post de conducere, 

 funcţii execuţie – 12 posturi. 

 

Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor - 16 

posturi; 

 şef serviciu – 1 post de conducere, 

 funcţii execuţie – 15 posturi. 

 

3.2. Gestionarea resurselor umane 

Pe parcursul anului 2019 din  posturile  vacante la capitolul 51.01. - Autorităţi publice şi acţiuni 

externe au fost ocupate prin transfer în interesul serviciului două posturi aferente functiei publice de 

consilier superior respectiv consilier juridic superior și un post aferent funcției publice de consilier 

superior afost vacantat prin transfer în interesul serviciului. Un post contractual de consilier IA a fost 

transformat în funcție publică. 

Organizarea şi asigurarea evidenţei personalului s-a realizat prin întocmirea documentelor 

specifice în conformitate cu prevederile legale incidente, avizate şi comunicate celor în drept. Astfel 

la sfârşitul anului 2019, Instituţia Prefectului - Judeţul Alba avea aprobate 78  de posturi, dintre care: 

 funcţionari publici: 40; 

 personal contractual: 13; 

 funcţionari publici cu statut special: 25. 

Din totalul aparatului de specialitate al instituției, un număr de 25 sunt femei (58%) şi 18 bărbaţi 

(48%). Prin  raportarea personalului încadrat la numărul total de posturi prevăzute în statele de 

organizare  rezultă un nivel de ocupare al posturilor de 92,5% funcţionari publici, 100% personal 

contractual şi 100% funcţionari publici cu statut special.  În cursul anului 2017 funcția publică de 

conducere de șef Serviciu financiar-contabilitate, resurse umane, relații publice, administrativ a devenit 

vacantă, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condițiilor pentru pensionare de către titularul postului. 

În vederea eficientizării activităţii instituţiei, funcția publică de conducere amintită a fost ocupată prin 

delegarea atribuțiilor unui funcționar public de execuție din cadrul Serviciului financiar-contabilitate, 

resurse umane, relații publice, administrativ. Pe parcursul anului 2019, 2 salariaţi au participat la 

cursuri de formare și pregătire profesională organizate de instituțiile abilitate. 

Activitatea de resurse umane a instituţiei prefectului s-a materializat prin aplicarea actelor 

normative în vigoare, evaluarea personalului şi achitarea drepturilor de personal pe tot parcursul anului 

2019. Au fost întocmite statele de funcţii şi de personal care au reflectat modificările intervenite în 

structura personalului, au fost actualizate declaraţiile de avere şi de interese şi transmise Agenţiei 

Naţionale de Integritate, precum şi alte situaţii solicitate de minister şi alte autorităţi centrale sau 

locale. 

3.3. Utilizarea resurselor financiare 

Serviciul financiar-contabilitate, resurse-umane, relaţii publice, administrativ a avut în atenţie  

realizarea următoarelor obiective specifice rezultate din legislaţia incidentă, în domeniul bugetar: 

    3.3.1. Fundamentarea corectă, modificarea justificată şi evidenţa corespunzătoare a alocaţiilor 

bugetare aprobate, realizat prin derularea unor activităţi vizând : 
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 Elaborarea proiectului de buget, aprobat de prefect şi transmis ordonatorului principal de 

credite în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

 Modificarea repartizărilor trimestriale iniţiale de credite bugetare primite de la ordonatorul 

principal de credite, pentru articole, alineate şi subalineate ale aceluiaşi titlu de cheltuieli, în 

conformitate cu prevederile bugetare, operate in evidenţă şi transmise  Ministerului Afacerilor 

Interne; 

 Realizarea virărilor de credite bugetare la termenele prevăzute de Legea finanţelor publice 

nr.500/2002, operate şi transmise ordonatorului principal de credite; 

 Evidenţierea alocaţiilor bugetare aprobate şi înregistrate în contabilitate. 

Concret acest obiectiv este reflectat de prevederile bugetare prevăzute în filele de buget ale anului 

2019, respectiv: 

 

Indicatori Buget 2019 - lei - 

Total buget                                                     

Autorităţi publice 

Cheltuieli curente 

 cheltuieli de personal 

 cheltuieli materiale 

 despăgubiri civile 

 active nefinanciare (investiții) 

Ordine publică şi siguranță  

națională 
Cheltuieli curente 

 cheltuieli de personal 

 cheltuieli materiale 

 despăgubiri 

 

 

4625000 

3853000 

718000 

18000 

36000 

 

 

2285000 

2136000 

147000 

2000 
                                                                             Tabel nr. 1 Indicatori buget 

 

3.3.2. Execuţia bugetului s-a realizat prin parcurgerea celor patru faze ale execuţiei bugetare 

respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, prin întocmirea documentelor 

justificative specifice fiecărei faze de către persoanele desemnate prin ordin de prefect şi înregistrate 

în contabilitate în conformitate cu prevederile Legii finanţelor nr.500/202, a OMFP nr.1792/2002 şi a 

Legii contabilităţii nr.82/1991 astfel: 

             La capitolul 51.01 – Autorităţi publice şi acţiuni externe: 

 

Denumirea cheltuielii Cod 

Buget aprobat 

2019 

lei 

Plăţi efective 

2019 

lei 

% 

Cheltuieli de personal 10 
3853000 

3795808 98,51 

Bunuri şi servicii 20 718000 666591 92,83 

Despăgubiri civile 59 18000 17836 99,1 

Active fixe 71 36000 35909 99,74 

Total cap. 51.01  
4625000 

4516144 97,65 

                                                                                             Tabel nr.2 Cheltuieli autorități publice și acțiuni externe 
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             La capitolul 61.01 – Ordine publică şi siguranţă naţională: 

Denumirea cheltuielii Cod 

Buget aprobat 

2019 

lei 

Plăţi efective 

2019 

lei 

% 

Cheltuieli de personal 10 2136000 2129398 99,69 

Bunuri şi servicii 20 147000 136394 92,78 

Despăgubiri civile 59 2000 1180 59 

Total cap.61.01  
2285000 

2266972 99,21 

                                                                                           Tabel nr.3 Cheltuieli ordine publică și siguranță națională 

 

Sumele alocate la cheltuieli de personal au fost utilizate pentru plata drepturilor salariale şi ale 

obligaţiilor faţă de buget aferente personalului instituţiei de la cele două capitole. Sumele alocate la 

bunuri şi servicii au fost utilizate pentru funcţionarea instituţiei. 

Obiectivele urmărite la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba în domeniul financiar-

contabil în anul 2019 au fost următoarele: 

 Întocmirea, editarea şi păstrarea registrelor de contabilitate obligatorii şi a celorlalte 

documente de evidenţă contabilă - obiectiv realizat 100% prin întocmirea, editarea şi 

păstrarea registrului - jurnal, registrului inventar, fişelor de cont pentru toate operaţiunile 

efectuate pe parcursul anului 2019, a fişelor de cont analitic pentru valori materiale şi a fişelor 

mijlocului fix, registrul numerelor de inventar, fişelor  pentru operaţiuni bugetare, registrului 

de casă, etc.; 

 Asigurarea informaţiilor corecte, referitoare la patrimoniul aflat în administrarea instituţiei 

publice şi respectiv la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, obiectiv realizat prin 

evidenţierea în contabilitate: a operaţiunilor referitoare la imobilizări, obiecte de inventar şi 

materiale; stabilirea, urmărirea şi evidenţierea datoriilor şi creanţelor; a operaţiunilor de 

trezorerie şi a cheltuielilor bugetare. Printr-o bună gestionare a fondurilor alocate prin buget, 

dar şi prin reducerea unor cheltuieli generale, instituţia noastră a încheiat anul financiar fără 

datorii, atât la  furnizori cât şi la bugetul de stat; 

 Prezentarea şi raportarea informaţiilor financiare corecte şi necesare privind patrimoniul şi 

execuţia bugetară la sfârşitul perioadei de referinţă (trimestru/an). Acest obiectiv a fost 

realizat prin întocmirea situaţiilor financiar-contabile şi bugetare, trimestrial şi respectiv anual 

şi transmise organelor în drept, conform normelor legale în vigoare. 

 Plata facturilor la timp,  obiectiv realizat prin întocmirea documentelor de plată pentru toate 

operaţiunile economico - financiare derulate în anul 2018, conform prevederilor legale 

incidente, materializat prin achitarea obligaţiilor către furnizorii de bunuri şi servicii în 

proporţie de 100%; 

 Plata drepturilor salariale/ obligaţiilor aferente acestora precum  şi a celorlalte drepturi 

rezultate din raporturile de muncă. Acest obiectiv a fost realizat prin întocmirea documentelor 

de plată a drepturilor băneşti precum şi a celorlalte drepturi rezultate din raporturile de muncă 

ale salariaţilor instituţiei şi contabilizarea acestora la timp conform prevederilor legale în 

domeniu. De precizat este faptul că fără excepţie toate cheltuielile prevăzute în buget au fost 

plătite în limita creditelor bugetare aprobate, conform angajamentelor bugetare rezervate şi a 

celor legale angajate; 

 Bilanţul contabil – ca principal document de sinteză, cu ajutorul căruia se prezintă bunurile 

economice ale instituţiei ca elemente de activ şi drepturile şi obligaţiile acesteia ca 

elemente de pasiv, a fost întocmit, avizat şi prezentat ordonatorului principal de credite, 

conform prevederilor legale.  

În cursul anului 2019 s-au  organizat şi desfăşurat Alegerile pentru Parlamentul European, 

Referendumul naţional pentru revizuirea constitutiei și Alegerile pentru Președintele României, ocazie 

cu care au fost alocate și utilizate următoarele fonduri (vezi Tabel nr.4): 
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Denumirea cheltuielii Cod 

Buget aprobat 

2019 

lei 

Plăţi efective 

2019 

lei 

% 

Cheltuieli de personal 10 8367000 8243554 98,52 

Bunuri şi servicii 20 692000 668391 96,59 

                                                                                                                                         Tabel nr. 4 Cheltuieli alegeri 2019 

3.4. Activitatea de achiziții publice și logistică 

Pentru desfășurarea în condiții optime a activității aparatului de specialitate al prefectului și a 

serviciilor publice comunitare pe parcursul anului 2019,  au fost achiziționate materiale şi servicii 

pentru întreţinere şi funcţionare, efectuându-se 219 achiziții directe, exclusiv on line sau notificate în 

SEAP, în valoare totală de 830 mii lei. 

     3.5. Asigurarea resurselor logistice IT și suportului pentru comunicații 

S-au desfășurat activități care cu caracter permanent precum:  

- gestionarea și verificarea adreselor de e-mail ale instituției;  

- întreținerea echipamentelor hard și a aplicațiilor software din cadrul instituției;  

- actualizarea site-ului instituția prefectului - județul alba (https://ab.prefectura.mai. gov.ro). 

 

Alte activități desfășurate pentru realizarea atribuțiilor în domeniul IT&C:  

- realizarea măsurilor referitoare la protecția pe internet;  

- realizarea măsurilor referitoare la noile pagini de internet ale instituțiilor prefectului; 

- modificarea programului de salarii al instituției, conform noilor reglementări fiscale; 

- aplicarea procedurii de schimbare a parolelor de e-mail pe domeniul www.mai.gov.ro; 

- instalarea noilor echipamente de calcul achiziționate. 

 

 

IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENȚĂ 
 

 4.1. Cancelaria Prefectului 

 

       4.1.1. Agenda Prefectului  

 

 Agenda Prefectului a fost realizată zilnic și postată pe site-ul instituției, pentru a fi ușor 

accesibilă cetățenilor. Temele principale care au ocupat agenda în anul 2019 au fost: 

 întâlniri cu reprezentanți ai serviciilor publice deconcentrate privind teme de interes pentru 

județ;  

 întrevederi cu reprezentanți ai unităților administrativ – teritoriale din județ ; 

 activități curente, conferite de lege Instituției Prefectului; 

 programul de audiențe; 

 ședințele interne de coordonare a activităților ce se desfășoară periodic; 

 programarea ședințelor  ordinare și extraordinare a Colegiului Prefectural, Comisiei de Dialog 

Social, Comitetului Consultativ Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, Comisiei 

județene de fond funciar, Grupului Mixt pentru romi, etc; 

 deplasări ale prefectului județului Alba în teritoriu; 

 întâlniri cu diverse personalități culturale, sociale, sportive; 

 vizite ale unor delegații oficiale străine; 

 participarea la diverse ceremoniale dedicate evenimentelor speciale din istoria patriei noastre; 

 participarea la inaugurări de obiective social-economice, cultural, sportive; 

 participarea la aniversarea zilelor a diverselor instituţii publice;  

 participarea la videoconferințele organizate de reprezentanții Guvernului României. 

https://ab.prefectura.mai/
http://www.mai/
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4.1.2. Comunicate de presă, alocuțiuni 

 

În anul 2019 au fost redactate un număr de 86 comunicate şi informaţii de presă care au tratat 

subiecte de actualitate, având următoarele titluri :  

 

 Învestirea prefectului județului Alba, domnul Nicolae Albu;  

 Programul activităţilor organizate cu ocazia Zilei Victoriei Revoluției Române și a Libertății; 

 Colindători la Instituția Prefectului – Județul Alba; 

 Program special de lucru cu publicul în perioada săbătorilor de iarnă; 

 Măsuri pentru combaterea pestei porcine africane la mistreț pe teritoriul județului Alba; 

 Avertisment pentru populație. Materialul lemnos poate fi purtătorul virusului PPA; 

 Planul activităților organizate cu prilejul Zilei Naționale a României – 1 Decembrie 1918; 

 Planul activităților organizate cu prilejul Zilei Naționale a României; 

 Informare privind aplicarea Programului pentru școli al României; 

 Programul activităţilor organizate cu prilejul Zilei Veteranilor din teatrele de operații; 

 Ședința Comisiei de Dialog Social a județului Alba; 

 Ședința Comisiei Județene de Fond Funciar Alba; 

 Situația gestionării deșeurilor pe teritoriul județului, analizată în cadrul ședinței Comitetului 

Județean pentru Situații de Urgență Alba; 

 Instituția Prefectului, în sprijinul cetățenilor județului Alba; 

 Ședința Comisiei privind Incluziunea Socială a județului Alba; 

 Programul activităţilor organizate cu prilejul Zilei Armatei RomâneI; 

 Proiect privind mărirea gradului de protecție împotriva inundațiilor în județul Alba, prin 

ridicarea clasei de importanță a infrastructurii existente de apărare; 

 Măsuri de asistență socială, prezentate în cadrul ședinței Comitetului Consultativ de Dialog 

Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba; 

 Prefectul Dănuț-Emil Hălălai a acordat audiențe cetățenilor din orașul Cugir; 

 O nouă întâlnire a prefectului Dănuţ-Emil Hălălai cu gestionarii fondurilor cinegetice din 

județ; 

 Prefectul Dănuț-Emil Hălălai s-a întâlnit cu gestionarii fondurilor cinegetice din județ; 

 Prefectul Dănuț-Emil Hălălai prezent la festivitatea de deschidere a noului an universitar 2019 

-2020; 

 Măsuri privind siguranța elevilor în unitățile de învățământ, prezentate în cadrul ședinței 

Colegiului Prefectural Alba; 

 Ședința Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba; 

 Final de campanie  ”10 Pentru Siguranță”  - acțiunile informativ-preventive dedicate elevilor 

vor continua;   

 Problemele persoanelor vârstnice, dezbătute în cadrul ședinței Comitetului Consultativ de 

Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba; 

 La Prefectura Alba, instruire cu primarii și secretarii localităților din județ privind alegerile 

pentru Preşedintele României din anul 2019; 

 Tabără mobilă pentru persoanele sinistrate din judetul Alba; 

 Noul subprefect al județului Alba, Nicolae Mera, învestit oficial în funcție; 

 ”10 Pentru Siguranță”  -  elevii din 12 unități de învățământ au participat până acum la Lecția 

Siguranței;  

  În ultima zi de vacanță, părinții și elevii au participat la Lecția Siguranței;   

  Siguranța în școli – o prioritate pentru prefectul Dănuț- Emil Hălălai; 

  Protecția persoanelor vârstnice aflate în situații de sărăcie sau vulnerabilitate, dezbătută în 

cadrul ședinței Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor 

Vârstnice Alba; 

 Activitatea serviciilor deconcentrate, dezbătută în cadrul ședinței Colegiului Prefectural al 

județului Alba; 

 Măsuri pentru diminuarea efectelor negative ale caniculei și secetei la nivelul județului Alba; 

https://ab.prefectura.mai.gov.ro/programul-activitatilor-organizate-cu-ocazia-zilei-victoriei-revolutiei-romane-si-a-libertatii/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/colindatori-la-institutia-prefectului-judetul-alba-3/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/masuri-pentru-combaterea-pestei-porcine-africane-la-mistret-pe-teritoriul-judetului-alba/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/avertisment-pentru-populatie-materialul-lemnos-poate-fi-purtatorul-virusului-ppa/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/planul-activitatilor-organizate-cu-prilejul-zilei-nationale-a-romaniei-1-decembrie-1918/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/planul-activitatilor-organizate-cu-prilejul-zilei-nationale-a-romaniei-3/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/informare-privind-aplicarea-programului-pentru-scoli-al-romaniei-4/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/programul-activitatilor-organizate-cu-prilejul-zilei-veteranilor-din-teatrele-de-operatii/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/sedinta-comisiei-de-dialog-social-a-judetului-alba/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/sedinta-comisiei-judetene-de-fond-funciar-alba/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/situatia-gestionarii-deseurilor-pe-teritoriul-judetului-analizata-in-cadrul-sedintei-comitetului-judetean-pentru-situatii-de-urgenta-alba/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/situatia-gestionarii-deseurilor-pe-teritoriul-judetului-analizata-in-cadrul-sedintei-comitetului-judetean-pentru-situatii-de-urgenta-alba/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/institutia-prefectului-in-sprijinul-cetatenilor-judetului-alba-2/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/sedinta-comisiei-privind-incluziunea-sociala-a-judetului-alba/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/programul-activitatilor-organizate-cu-prilejul-zilei-armatei-romane/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/proiect-privind-marirea-gradului-de-protectie-impotriva-inundatiilor-in-judetul-alba-prin-ridicarea-clasei-de-importanta-a-infrastructurii-existente-de-aparare/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/proiect-privind-marirea-gradului-de-protectie-impotriva-inundatiilor-in-judetul-alba-prin-ridicarea-clasei-de-importanta-a-infrastructurii-existente-de-aparare/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/masuri-de-asistenta-sociala-prezentate-in-cadrul-sedintei-comitetului-consultativ-de-dialog-civic-pentru-problemele-persoanelor-varstnice-alba/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/masuri-de-asistenta-sociala-prezentate-in-cadrul-sedintei-comitetului-consultativ-de-dialog-civic-pentru-problemele-persoanelor-varstnice-alba/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/prefectul-danut-emil-halalai-a-acordat-audiente-cetatenilor-din-orasul-cugir/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/o-noua-intalnire-a-prefectului-danut-emil-halalai-cu-gestionarii-fondurilor-cinegetice-din-judet/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/o-noua-intalnire-a-prefectului-danut-emil-halalai-cu-gestionarii-fondurilor-cinegetice-din-judet/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/prefectul-danut-emil-halalai-s-a-intalnit-cu-gestionarii-fondurilor-cinegetice-din-judet/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/prefectul-danut-emil-halalai-prezent-la-festivitatea-de-deschidere-a-noului-an-universitar-2019-2020/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/prefectul-danut-emil-halalai-prezent-la-festivitatea-de-deschidere-a-noului-an-universitar-2019-2020/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/masuri-privind-siguranta-elevilor-in-unitatile-de-invatamant-prezentate-in-cadrul-sedintei-colegiului-prefectural-alba/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/masuri-privind-siguranta-elevilor-in-unitatile-de-invatamant-prezentate-in-cadrul-sedintei-colegiului-prefectural-alba/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/sedinta-comitetului-judetean-pentru-situatii-de-urgenta-alba/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/final-de-campanie-10-pentru-siguranta-actiunile-informativ-preventive-dedicate-elevilor-vor-continua/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/final-de-campanie-10-pentru-siguranta-actiunile-informativ-preventive-dedicate-elevilor-vor-continua/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/problemele-persoanelor-varstnice-dezbatute-in-cadrul-sedintei-comitetului-consultativ-de-dialog-civic-pentru-problemele-persoanelor-varstnice-alba/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/problemele-persoanelor-varstnice-dezbatute-in-cadrul-sedintei-comitetului-consultativ-de-dialog-civic-pentru-problemele-persoanelor-varstnice-alba/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/la-prefectura-alba-instruire-cu-primarii-si-secretarii-localitatilor-din-judet-privind-alegerile-pentru-presedintele-romaniei-din-anul-2019/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/la-prefectura-alba-instruire-cu-primarii-si-secretarii-localitatilor-din-judet-privind-alegerile-pentru-presedintele-romaniei-din-anul-2019/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/noul-subprefect-al-judetului-alba-nicolae-mera-investit-oficial-in-functie/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/10-pentru-siguranta-elevii-din-12-unitati-de-invatamant-din-judet-au-participat-pana-acum-la-lectia-sigurantei/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/10-pentru-siguranta-elevii-din-12-unitati-de-invatamant-din-judet-au-participat-pana-acum-la-lectia-sigurantei/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/10-pentru-siguranta-in-ultima-zi-de-vacanta-parintii-si-elevii-au-participat-la-lectia-sigurantei/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/siguranta-in-scoli-o-prioritate-pentru-prefectul-danut-emil-halalai/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/protectia-persoanelor-varstnice-aflate-in-situatii-de-saracie-sau-vulnerabilitate-dezbatuta-in-cadrul-sedintei-comitetului-consultativ-de-dialog-civic-pentru-problemele-persoanelor-varstnice-alba/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/protectia-persoanelor-varstnice-aflate-in-situatii-de-saracie-sau-vulnerabilitate-dezbatuta-in-cadrul-sedintei-comitetului-consultativ-de-dialog-civic-pentru-problemele-persoanelor-varstnice-alba/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/protectia-persoanelor-varstnice-aflate-in-situatii-de-saracie-sau-vulnerabilitate-dezbatuta-in-cadrul-sedintei-comitetului-consultativ-de-dialog-civic-pentru-problemele-persoanelor-varstnice-alba/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/activitatea-serviciilor-deconcentrate-dezbatuta-in-cadrul-sedintei-colegiului-prefectural-al-judetului-alba/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/activitatea-serviciilor-deconcentrate-dezbatuta-in-cadrul-sedintei-colegiului-prefectural-al-judetului-alba/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/masuri-pentru-diminuarea-efectelor-negative-ale-caniculei-si-secetei-la-nivelul-judetului-alba/
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 Campania ” Informare acasă! Siguranță în lume!” la Alba Iulia; 

 Exercițiu de testare a Planului de Urgență Externă, la nivelul S.C. KRONOSPAN TRADING 

S.A.; 

 Reuniune cu primarii din Munții Apuseni privind extinderea rețelei de gaz din zonă; 

 Prefectul Dănuț-Emil Hălălai, prezent la Ceremonialul militar organizat cu prilejul decorării 

Drapelului de Luptă; 

 Comunicat de presă APIA – Privind eșantionul de control la fața locului aferent Campaniei 

2019; 

 C.J.S.U. Alba a aprobat Raportul de sinteză privind apărarea împotriva inundațiilor și 

fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse în județul Alba în perioada 02- 25 iunie 

2019; 

 Situația evenimentelor rutiere produse pe raza județului Alba dezbătută  în cadrul Comisiei 

pentru siguranță rutieră; 

 Activitatea serviciilor deconcentrate dezbătută în cadrul ședinței Colegiului Prefectural Alba 

în cadrul Comisiei de Siguranță Rutieră; 

 Prefectul Dănuț-Emil Hălălai prezent la manifestările dedicate Zilei Drapelului Național; 

 Programul activităţilor organizate cu prilejul Zilei Drapelului României; 

 Prefectul Dănuț-Emil Hălălai prezent la concursul național „Cel Mai Puternic Pompier”; 

 Prefectul Dănuț-Emil Hălălai prezent la inaugurarea școlii primare din Căpud; 

 Prefectul Dănuț-Emil Hălălai prezent la bilanțul activității Filialei Alba a Crucii Roșii 

Române; 

 Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba, reunit în ședință extraordinară a 

aprobat sumele necesare refacerii obiectivelor afectate de recentele calamități naturale; 

 Programul activităţilor organizate cu prilejul Zilei Eroilor; 

 Comandament de urgență, convocat de ministrul afacerilor interne; 

 Comunicat de presă, ora 13.00 – alegerile pentru membrii din România în Parlamentul 

European și Referendum; 

 Tematici sociale dezbătute în cadrul Comisiei de Dialog Social a județului Alba; 

 Viceprim-ministrul Daniel Suciu în vizită în județul Alba; 

 Informări referitoare la controalele desfășurate în perioada Sărbătorilor Pascale precum și la 

organizarea și desfășurarea Simulării Bacalaureatului și Evaluării Naționale 2019 – prezentate 

în cadrul ședinței Colegiului Prefectural; 

 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) informează că termenul limită de 

depunere a Cererii Unice de Plată este 15 mai 2019; 

 Programul activităţilor organizate cu prilejul Zilei Independenței de Stat a României, 

Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial și Zilei Europei; 

 Programul activităţilor organizate cu prilejul Zilei Veteranilor de Război; 

 Problemele pensionarilor dezbătute în cadrul ședinței Comitetului Consultativ de Dialog 

Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba; 

 Starea învățământului profesional și dual din județul Alba dezbătut în cadrul ședinței 

Comisiei de Dialog Social a județului Alba; 

 Ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș in vizită de lucru în județul Alba; 

 Informare privind aplicarea Programului pentru școli al României; 

 Ziua Instituției Prefectului – 02 aprilie 2019; 

 La sediul Instituției Prefectului – Județul Alba Instruiri cu primarii și secretarii unităților 

administrativ teritoriale din județ privind organizarea alegerilor europarlamentare; 

 Prefectul Dănuț-Emil Hălălai prezent la Reuniunea Directorilor Generali pentru Învățământ 

Profesional și Tehnic; 

 Întâlnire a prefectului Dănuț Emil Hălălai cu primarii din zona Alba Iulia, în sprijinul 

comunităților locale; 

 Reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Alba și ai serviciilor publice deconcentrate se 

întâlnesc cu primarii din zona Sebeș; 

 Prefectul Dănuț Emil Hălălai, la Aiud și Blaj – Întâlnire cu primarii din zonă, în sprijinul 

comunităților locale; 

https://ab.prefectura.mai.gov.ro/campania-informare-acasa-siguranta-in-lume-la-alba-iulia/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/exercitiu-de-testare-a-planului-de-urgenta-externa-la-nivelul-sc-kronospan-trading-sa/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/exercitiu-de-testare-a-planului-de-urgenta-externa-la-nivelul-sc-kronospan-trading-sa/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/reuniune-cu-primarii-din-muntii-apuseni-privind-extinderea-retelei-de-gaz-din-zona/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/prefectul-danut-emil-halalai-prezent-la-ceremonialul-militar-organizat-cu-prilejul-decorarii-drapelului-de-lupta/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/prefectul-danut-emil-halalai-prezent-la-ceremonialul-militar-organizat-cu-prilejul-decorarii-drapelului-de-lupta/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/comunicat-de-presa-apia-privind-esantionul-de-control-la-fata-locului-aferent-campaniei-2019/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/comunicat-de-presa-apia-privind-esantionul-de-control-la-fata-locului-aferent-campaniei-2019/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/cjsu-alba-a-aprobat-raportul-de-sinteza-privind-apararea-impotriva-inundatiilor-si-fenomenelor-hidrometeorologice-periculoase-produse-in-judetul-alba-in-perioada-02-25-iunie-2019/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/cjsu-alba-a-aprobat-raportul-de-sinteza-privind-apararea-impotriva-inundatiilor-si-fenomenelor-hidrometeorologice-periculoase-produse-in-judetul-alba-in-perioada-02-25-iunie-2019/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/cjsu-alba-a-aprobat-raportul-de-sinteza-privind-apararea-impotriva-inundatiilor-si-fenomenelor-hidrometeorologice-periculoase-produse-in-judetul-alba-in-perioada-02-25-iunie-2019/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/situatia-evenimentelor-rutiere-produse-pe-raza-judetului-alba-dezbatuta-in-cadrul-comisiei-de-siguranta-rutiera/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/activitatea-serviciilor-deconcentrate-dezbatuta-in-cadrul-sedintei-colegiului-prefectural-alba/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/prefectul-danut-emil-halalai-prezent-la-manifestarile-dedicate-zilei-drapelului-national/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/programul-activitatilor-organizate-cu-prilejul-zilei-drapelului-romaniei/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/prefectul-danut-emil-halalai-prezent-la-concursul-national-cel-mai-puternic-pompier/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/prefectul-danut-emil-halalai-prezent-la-inaugurarea-scolii-primare-din-capud/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/prefectul-danut-emil-halalai-prezent-la-bilantul-activitatii-filialei-alba-a-crucii-rosii-romane/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/prefectul-danut-emil-halalai-prezent-la-bilantul-activitatii-filialei-alba-a-crucii-rosii-romane/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/comitetului-judetean-pentru-situatii-de-urgenta-alba-reunit-in-sedinta-extraordinara-a-aprobat-sumele-necesare-refacerii-obiectivelor-afectate-de-recentele-calamitati-naturale/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/comitetului-judetean-pentru-situatii-de-urgenta-alba-reunit-in-sedinta-extraordinara-a-aprobat-sumele-necesare-refacerii-obiectivelor-afectate-de-recentele-calamitati-naturale/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/programul-activitatilor-organizate-cu-prilejul-zilei-eroilor/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/comandament-de-urgenta-convocat-de-ministrul-afacerilor-interne/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/declaratie-de-presa-ora-13-00-alegerile-pentru-membrii-din-romania-in-parlamentul-european-si-referendum/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/declaratie-de-presa-ora-13-00-alegerile-pentru-membrii-din-romania-in-parlamentul-european-si-referendum/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/tematici-sociale-dezbatute-in-cadrul-comisiei-de-dialog-social-a-judetului-alba/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/viceprim-ministrul-daniel-suciu-in-vizita-in-judetul-alba/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/informari-referitoare-la-controalele-desfasurate-in-perioada-sarbatorilor-pascale-precum-si-la-organizarea-si-desfasurarea-simularii-bacalaureatului-si-evaluarii-nationale-2019-prezentate-in-cadrul/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/informari-referitoare-la-controalele-desfasurate-in-perioada-sarbatorilor-pascale-precum-si-la-organizarea-si-desfasurarea-simularii-bacalaureatului-si-evaluarii-nationale-2019-prezentate-in-cadrul/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/informari-referitoare-la-controalele-desfasurate-in-perioada-sarbatorilor-pascale-precum-si-la-organizarea-si-desfasurarea-simularii-bacalaureatului-si-evaluarii-nationale-2019-prezentate-in-cadrul/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/agentia-de-plati-si-interventie-pentru-agricultura-apia-informeaza-ca-termenul-limita-de-depunere-a-cererii-unice-de-plata-este-15-mai-2019/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/agentia-de-plati-si-interventie-pentru-agricultura-apia-informeaza-ca-termenul-limita-de-depunere-a-cererii-unice-de-plata-este-15-mai-2019/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/programul-activitatilor-organizate-cu-prilejul-zilei-independentei-de-stat-a-romaniei-victoriei-coalitiei-natiunilor-unite-in-cel-de-al-doilea-razboi-mondial-si-zilei-europei/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/programul-activitatilor-organizate-cu-prilejul-zilei-independentei-de-stat-a-romaniei-victoriei-coalitiei-natiunilor-unite-in-cel-de-al-doilea-razboi-mondial-si-zilei-europei/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/programul-activitatilor-organizate-cu-prilejul-zilei-veteranilor-de-razboi/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/problemele-pensionarilor-dezbatute-in-cadrul-sedintei-comitetului-consultativ-de-dialog-civic-pentru-problemele-persoanelor-varstnice-alba/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/problemele-pensionarilor-dezbatute-in-cadrul-sedintei-comitetului-consultativ-de-dialog-civic-pentru-problemele-persoanelor-varstnice-alba/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/starea-invatamantului-profesional-si-dual-din-judetul-alba-dezbatut-in-cadrul-sedintei-comisiei-de-dialog-social-a-judetului-alba/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/starea-invatamantului-profesional-si-dual-din-judetul-alba-dezbatut-in-cadrul-sedintei-comisiei-de-dialog-social-a-judetului-alba/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/ministrul-apelor-si-padurilor-ioan-denes-in-vizita-de-lucru-in-judetul-alba/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/informare-privind-aplicarea-programului-pentru-scoli-al-romaniei-3/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/ziua-institutiei-prefectului-02-aprilie-2019/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/la-sediul-institutiei-prefectului-judetul-alba-instruiri-cu-primarii-si-secretarii-unitatilor-administrativ-teritoriale-din-judet-privind-organizarea-alegerilor-europarlamentare/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/la-sediul-institutiei-prefectului-judetul-alba-instruiri-cu-primarii-si-secretarii-unitatilor-administrativ-teritoriale-din-judet-privind-organizarea-alegerilor-europarlamentare/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/prefectul-danut-emil-halalai-prezent-la-reuniunea-directorilor-generali-pentru-invatamant-profesional-si-tehnic/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/prefectul-danut-emil-halalai-prezent-la-reuniunea-directorilor-generali-pentru-invatamant-profesional-si-tehnic/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/intalnire-a-prefectului-danut-emil-halalai-cu-primarii-din-zona-alba-iulia-in-sprijinul-comunitatilor-locale/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/intalnire-a-prefectului-danut-emil-halalai-cu-primarii-din-zona-alba-iulia-in-sprijinul-comunitatilor-locale/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/reprezentantii-institutiei-prefectului-judetul-alba-si-ai-serviciilor-publice-deconcentrate-se-intalnesc-cu-primarii-din-zona-sebes/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/reprezentantii-institutiei-prefectului-judetul-alba-si-ai-serviciilor-publice-deconcentrate-se-intalnesc-cu-primarii-din-zona-sebes/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/prefectul-danut-emil-halalai-la-aiud-si-blaj-intalnire-cu-primarii-din-zona-in-sprijinul-comunitatilor-locale/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/prefectul-danut-emil-halalai-la-aiud-si-blaj-intalnire-cu-primarii-din-zona-in-sprijinul-comunitatilor-locale/
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 Informare Oficiul Național al Registrului Comerțului București – În atenția Persoanelor Fizice 

Autorizate și a Întreprinderilor Individuale; 

 Programul activităţilor organizate cu prilejul comemorării a 234 ani de la Martiriul lui Horea, 

Cloșca și Crișan; 

 Activitatea serviciilor deconcentrate dezbătută în cadrul ședinței Colegiului Prefectural; 

 APIA a demarat Campania de informare a fermierilor privind depunerea Cererii Unice de 

Plată în anul 2019; 

 100 de ani de învățământ militar în inima Transilvaniei; 

 Ședinţa Comisiei privind Incluziunea Socială Alba; 

 Aspecte privind raporturile de muncă și stabilirea pensiilor dezbătute în cadrul ședinței 

Comisiei de Dialog Social a județului Alba; 

 Doleanțele pensionarilor dezbătute în cadrul ședinței Comitetului Consultativ de Dialog Civic 

pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba; 

 Subprefectul Monica Popescu prezentă la Conferința Regională de Instruire și Diseminare a 

Obiectivelor și Măsurilor propuse prin Planul Național de Gestionare a Deșeurilor; 

 Subprefectul Monica Popescu a acordat audiențe pensionarilor din orașul Cugir; 

 Vizita unei delegații mixte româno -americane la sediul Instituției Prefectului; 

 Prefectul Dănuț Emil Hălălai a premiat pompierii implicați în operațiunea de stingere a 

incendiului de la S.C. Solina România; 

 În cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social s-au prezentat măsurile întreprinse pentru 

beneficiarii de asistență socială; 

 Prefectul Dănuț Emil Hălălai a solicitat în cadrul Colegiului Prefectural efectuarea de 

controale privind derularea în județ a Programului Laptele și Cornul; 

 Bilanțul activității pe anul 2018 al Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog al 

Județului Alba, prezentat la sediul Instituției Prefectului – Județul Alba; 

 Programul activităţilor organizate cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române; 

 Secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, dl. Raed Arafat, prezent 

la Bilanțul activității Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Alba ” Unirea”; 

 Informare privind aplicarea Programului pentru școli al României ianuarie 2019. 

 

 Alocuțiuni 

 

Au fost realizate discursuri şi mesaje care au fost prezentate cu ocazia participării prefectului 

Dănuț-Emil Hălălai și a prefectului Nicolae Albu la diverse evenimente, spre exemplu: 

 

 inaugurarea unor investiţii în judeţul Alba;  

 deschiderea anului şcolar şi cel universitar;  

 aniversarea zilelor a diverselor instituţii publice;  

 prezentarea bilanţurilor serviciilor deconcentrate;  

 sărbătorile creştine de Paşti, Crăciun şi cea de Anul Nou;  

 iniţierea unor campanii umanitare; 

 manifestările dedicate Centenarului României; 

 Congresul Spiritualităţii Româneşti; 

 Ziua Naţională a României; 

 organizarea unor manifestări culturale; 

 

În presa locală au fost publicate mesaje ale prefectului, iar la posturile de radio și televiziune au 

fost transmise interviuri ale prefectului. 

 

 

 

 

 

 

https://ab.prefectura.mai.gov.ro/informare-oficiul-national-al-registrului-comertului-bucuresti-in-atentia-persoanelor-fizice-autorizate-si-a-intreprinderilor-individuale/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/informare-oficiul-national-al-registrului-comertului-bucuresti-in-atentia-persoanelor-fizice-autorizate-si-a-intreprinderilor-individuale/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/programul-activitatilor-organizate-cu-prilejul-comemorarii-a-234-ani-de-la-martiriul-lui-horea-closca-si-crisan/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/programul-activitatilor-organizate-cu-prilejul-comemorarii-a-234-ani-de-la-martiriul-lui-horea-closca-si-crisan/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/activitatea-serviciilor-deconcentrate-dezbatuta-in-cadrul-sedintei-colegiului-prefectural/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/apia-a-demarat-campania-de-informare-a-fermierilor-privind-depunerea-cererii-unice-de-plata-in-anul-2019/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/apia-a-demarat-campania-de-informare-a-fermierilor-privind-depunerea-cererii-unice-de-plata-in-anul-2019/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/100-de-ani-de-invatamant-militar-in-inima-transilvaniei/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/sedinta-comisiei-privind-incluziunea-sociala-alba/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/aspecte-privind-raporturile-de-munca-si-stabilirea-pensiilor-dezbatute-in-cadrul-sedintei-comisiei-de-dialog-social-a-judetului-alba/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/aspecte-privind-raporturile-de-munca-si-stabilirea-pensiilor-dezbatute-in-cadrul-sedintei-comisiei-de-dialog-social-a-judetului-alba/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/doleantele-pensionarilor-dezbatute-in-cadrul-sedintei-comitetului-consultativ-de-dialog-civic-pentru-problemele-persoanelor-varstnice-alba/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/doleantele-pensionarilor-dezbatute-in-cadrul-sedintei-comitetului-consultativ-de-dialog-civic-pentru-problemele-persoanelor-varstnice-alba/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/subprefectul-monica-popescu-prezenta-la-conferinta-regionala-de-instruire-si-diseminare-a-obiectivelor-si-masurilor-propuse-prin-planul-national-de-gestionare-a-deseurilor/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/subprefectul-monica-popescu-prezenta-la-conferinta-regionala-de-instruire-si-diseminare-a-obiectivelor-si-masurilor-propuse-prin-planul-national-de-gestionare-a-deseurilor/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/subprefectul-monica-popescu-a-acordat-audiente-pensionarilor-din-orasul-cugir/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/vizita-unei-delegatii-mixte-romano-americane-la-sediul-institutiei-prefectului/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/prefectul-danut-emil-halalai-a-premiat-pompierii-implicati-in-operatiunea-de-stingere-a-incendiului-de-la-s-c-solina-romania/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/prefectul-danut-emil-halalai-a-premiat-pompierii-implicati-in-operatiunea-de-stingere-a-incendiului-de-la-s-c-solina-romania/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/in-cadrul-sedintei-comisiei-de-dialog-social-s-au-prezentat-masurile-intreprinse-pentru-beneficiarii-de-asistenta-sociala/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/in-cadrul-sedintei-comisiei-de-dialog-social-s-au-prezentat-masurile-intreprinse-pentru-beneficiarii-de-asistenta-sociala/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/prefectul-danut-emil-halalai-a-solicitat-in-cadrul-colegiului-prefectural-efectuarea-de-controale-privind-derularea-in-judet-a-programului-laptele-si-cornul/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/prefectul-danut-emil-halalai-a-solicitat-in-cadrul-colegiului-prefectural-efectuarea-de-controale-privind-derularea-in-judet-a-programului-laptele-si-cornul/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/bilantul-activitatii-pe-anul-2018-al-centrului-de-prevenire-evaluare-si-consiliere-antidrog-al-judetului-alba-prezentat-la-sediul-institutiei-prefectului-judetul-alba/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/bilantul-activitatii-pe-anul-2018-al-centrului-de-prevenire-evaluare-si-consiliere-antidrog-al-judetului-alba-prezentat-la-sediul-institutiei-prefectului-judetul-alba/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/programul-activitatilor-organizate-cu-prilejul-zilei-unirii-principatelor-romane/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/secretarul-de-stat-sef-al-departamentului-pentru-situatii-de-urgenta-dl-raed-arafat-prezent-la-bilantul-activitatii-inspectoratului-judetean-pentru-situatii-de-urgenta-alba-unirea/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/secretarul-de-stat-sef-al-departamentului-pentru-situatii-de-urgenta-dl-raed-arafat-prezent-la-bilantul-activitatii-inspectoratului-judetean-pentru-situatii-de-urgenta-alba-unirea/
https://ab.prefectura.mai.gov.ro/informare-privind-aplicarea-programului-pentru-scoli-al-romaniei-ianuarie-2019/
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4.2. Controlul legalității, al aplicării actelor normative și contencios administrativ  

 

4.2.1. Activitatea de verificare a legalității actelor administrative și a modului de aplicare a 

actelor normative în acțiuni planificate, tematica abordată, principalele deficienţe constatate, 

măsuri propuse 

 

 Persoanele responsabile să efectueze această activitate au fost stabilite prin Ordinul 

Prefectului nr. 134/20.02.2018 privind stabilirea atribuțiilor personalului de specialitate din cadrul 

Serviciului verificarea legalității actelor, contencios administrativ, urmărirea aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu, alegeri, modificat prin Ordinul nr. 156/26.03.2018, nr. 311/11.09.2019 și nr. 

421/31.12.2019.  

Activitatea de verificare a legalităţii actelor autorităţilor administraţiei publice locale din judeţul 

Alba s-a desfăşurat conform Procedurii Operaţionale PO-SJ-AB-01 cu privire la activitatea de 

verificare a legalităţii actelor administrative adoptate/emise de către autorităţile administraţiei publice 

locale, Ediţia 1 din data de 08.12.2018. 

Urmare a exercitării controlului de legalitate, actele administrative au fost evidenţiate în cele 10 

referate privind evidenţa la zi a actelor administrative emise/adoptate de către autorităţile 

administraţiei publice locale semnate de persoanele cu responsabilitate în acest domeniu, şeful 

serviciului şi aprobate de către prefect. 

 

a. Tematica abordată - Tutela administrativă a prefectului 

Art. 123 alin. (5) consacră la nivel constituţional instituţia tutelei administrative a prefectului 

pentru supravegherea respectării legii de către autorităţile administraţiei publice locale, ceea ce îi 

conferă prefectului dreptul să atace în contencios administrativ un act al consiliului judeţean, al celui 

local sau al primarului, atunci când consideră că actul este ilegal. 

Dispoziţiile constituţionale ale art. 123 alin. (5) îşi găsesc concretizarea expresă pe planul 

legislaţiei infraconstituţionale în art. 3 alin. (1) - Tutela administrativă - din Legea contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, adoptată de Parlament ca lege organică, în temeiul art. 73 alin. (3) lit. k) 

din Constituţie, lege-cadru în materie, precum şi în art. 19, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 340/2004 

privind prefectul şi instituţia prefectului, lege specială în materie, precum și prevederile art. 200, art. 

249 alin. (4), art. 252 alin (1) litera c), art. 255 alin. (1) și alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ. 

  Dreptul de tutelă administrativă al prefectului se referă la controlul asupra actelor 

administrative ale autorităţilor publice locale, întrucât acestea sunt emise în regim de putere publică, 

iar prefectul este, aşa cum prevede art. 1 alin. (3) din Legea nr. 340/2004, «garantul respectării legii şi 

a ordinii publice la nivel local». 

De dată recentă, Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni 

de drept, a pronunțat următoarele decizii, cu incidență în materia tutelei administrative exercitată de 

către prefect. 

1. Cu privire la sfera actelor asupra cărora prefectul poate să exercite tutela administrativă, 

Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a pronunțat la 

data de 5 mai 2015, Decizia nr. 11/2015, care a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 501 

din 08/07/2015, prin care a statuat următoarele:"În interpretarea dispoziţiilor art. 3 din Legea 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu 

dispoziţiile art. 63 alin. (5) lit. e) şi art. 115 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) şi lit. e) 

din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi ale art. 123 alin. (5) din Constituţie, prefectului îi este recunoscut dreptul 

de a ataca în faţa instanţei de contencios administrativ actele administrative emise de autorităţile 

administraţiei publice locale, în înţelesul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare". 

Apreciem ca fiind relevante următoarele considerente reținute de Înalta Curte de Casație și 

Justiție pentru a pronunța această soluție:"Prin urmare, conform dispoziţiilor constituţionale, dreptul 

de tutelă administrativă aparţinând prefectului este implicit circumscris contenciosului administrativ, 

care este reglementat, în prezent, de Legea nr. 554/2004. Or, dispoziţiile Legii nr. 554/2004 limitează 
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controlul exercitat de instanţele de contencios administrativ la actul administrativ, definit de art. 2 

alin. (1) lit. c) din lege, ca fiind "actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o 

autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în 

concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice; sunt asimilate actelor 

administrative, în sensul prezentei legi, şi contractele încheiate de autorităţile publice care au ca obiect 

punerea în valoare a bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea 

serviciilor publice, achiziţiile publice; prin legi speciale pot fi prevăzute şi alte categorii de contracte 

administrative supuse competenţei instanţelor de contencios administrativ". 

     Din interpretarea coroborată a textului constituţional cu dispoziţiile infraconstituţionale ale 

Legii nr. 554/2004 - lege organică adoptată în temeiul art. 75 şi art. 76 alin. (1) cu referire la art. 73 

alin. (3) lit. k) din Constituţie - rezultă că prefectul exercită dreptul de tutelă administrativă numai în 

privinţa actelor administrative emise de autorităţile administraţiei publice locale, întrucât numai aceste 

acte sunt emise "în regim de putere publică, pentru satisfacerea unui interes legitim public", în sensul 

art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 554/2004, prin realizarea competenţei administrative (ca sumă de 

atribuţii conferite unei entităţi în organizarea executării şi executarea în concret a legii) ce revine 

autorităţii publice plasate, în cadrul raportului juridic de drept administrativ, pe o poziţie exorbitantă 

în raport cu particularii. Spre deosebire de raporturile juridice de drept administrativ, în cadrul cărora 

sunt emise sau încheiate actele administrative, este de reţinut faptul că actele încheiate sau emise de 

autorităţile administraţiei publice locale în cadrul unor raporturi juridice civile se caracterizează prin 

poziţia de egalitate juridică pe care se situează subiectele de drept. Or, exceptând actele administrative 

în sensul arătat în precedent, toate celelalte acte ale autorităţile administraţiei publice locale (cum 

sunt, de exemplu, cele aferente unor raporturi juridice civile ori de muncă) încheiate în cadrul unor 

raporturi juridice aparţinând altor ramuri de drept excedează dreptului şi contenciosului administrativ. 

În privinţa acestor acte încheiate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale sunt aplicabile 

reglementările specifice de drept substanţial şi procedural, iar nu dreptul comun în materia 

contenciosului administrativ, căruia i se circumscrie instituţia juridică a tutelei administrative". 

2. Cu privire la refuzul (asimilat unui act administrativ, potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (2) din 

Legea nr. 554/2004) consiliului local de a pune pe ordinea de zi a şedinţei şi de a lua act de încetarea 

de drept a mandatului de consilier local înainte de termen, Înalta Curte de Casație și Justiție, 

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a pronunțat la data de 10 octombrie 2016, 

Decizia nr. 26, care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 996 din 12 decembrie 2016, prin care a 

statuat următoarele: "Dispoziţiile art. 3 „Tutela administrativă" din Legea contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se interpretează în sensul că 

prefectul nu poate ataca în faţa instanţelor de contencios administrativ refuzul [asimilat unui act 

administrativ, potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 554/2004] consiliului local de a pune 

pe ordinea de zi a şedinţei şi de a lua act de încetarea de drept a mandatului de consilier local înainte 

de termen, refuz exprimat la cererea prefectului adresată potrivit atribuţiilor reglementate de 

dispoziţiile art. 19 alin. (1) lit. a) şi e) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare". Apreciem ca fiind relevante 

următoarele considerente reținute de Înalta Curte de Casație și Justiție pentru a pronunța această 

soluție:"41. În cadrul controlului de tutelă administrativă, astfel cum este reglementat în art. 3 alin. 

(1) din Legea nr. 554/2004, prefectul are dreptul de a cere instanţei de contencios administrativ 

anularea unui act al consiliului judeţean, al consiliului local sau al primarului. În limitele fixate de 

textul legal precizat, prefectul nu are posibilitatea de a promova o acţiune în justiţie pentru a obţine 

obligarea unei autorităţi publice locale să îndeplinească atribuţiile sale legale. În speţă, prefectul nu 

are deschisă calea unei acţiuni în justiţie, întemeiată pe prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 

554/2004, prin care să solicite instanţei de judecată obligarea consiliului local de a pune pe ordinea 

de zi a şedinţei şi de a lua act de încetarea de drept a mandatului de consilier local înainte de termen. 

Cu toate că prefectul, în calitatea sa de autoritate de tutelă administrativă, are rolul de a 

supraveghea respectarea legii de către autorităţile administraţiei publice locale, acesta nu este 

învestit cu competenţa de a exercita un control general al activităţii administraţiei publice locale, 

puterile sale fiind limitate la actele administrative, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) lit. c) din 

Legea nr. 554/2004 (actele administrative tipice), acest aspect rezultând, în mod implicit, şi din 

Decizia nr. 11 din 11 mai 2015, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru 

dezlegarea unor chestiuni de drept." 
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Conform interpretării textuale, enunţul din art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 stipulează 

că prefectul poate ataca în justiţie doar actele infra legislative tipice, fără să poată interveni pe acest 

temei legal ca să solicite pe cale judiciară obligarea autorităţilor publice locale să pună pe ordinea 

de zi a şedinţei şi să ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local înainte de termen. 

Posibilitatea atacării în justiţie a refuzului autorităţii locale de a proceda în sensul arătat mai sus 

trebuie să rezulte expres din dispoziţiile legii, ea nu poate fi dedusă, nu poate fi considerată o 

competenţă implicată în textul de lege în discuţie. Firesc, deoarece controlul de tutelă administrativă, 

aşa cum rezultă explicit din textul de lege amintit, vizează doar actele administrative ale autorităţilor 

publice locale, iar nu activitatea administraţiei în întregul ei, pentru ca prefectul să poată interveni şi 

să pretindă o anumită conduită din partea organelor administrative atunci când consideră că acestea 

nu îşi îndeplinesc corespunzător atribuţiile legale. 

 Este de observat, de asemenea, că, potrivit art. 3 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, în cazul în 

care prefectul promovează acţiune în justiţie, actul contestat este suspendat de drept; această normă 

nu face decât să confirme că dispoziţiile alin. (1) al aceluiaşi articol se referă exclusiv la actele 

administrative tipice, deoarece suspendarea nu poate opera în cazul actelor administrative asimilate, 

deci în privinţa unui refuz nejustificat de rezolvare a cererii; această dispoziţie este, de altfel, o 

transpunere în plan legislativ a prevederii constituţionale consacrate de art. 123 alin. (5) teza finală: 

„Actul atacat este suspendat de drept." 

Astfel, controlul de tutelă administrativă este reglementat la nivel constituţional în art. 123 

alin. (5) din Legea fundamentală, conform căruia „Prefectul poate ataca, în faţa instanţei de 

contencios administrativ, un act al consiliului judeţean, al celui local sau al primarului, în cazul în 

care consideră actul ilegal. Dispoziţiile constituţionale citate „ne spun” ritos că prefectul poate ataca 

în contencios administrativ „un act al consiliului judeţean, al celui local sau al primarului”. Enunţul, 

formulat în termeni categorici, ne trimite, fără echivoc, la actele administrative tipice emise de 

autorităţile publice locale enumerate, adică la dispoziţiile emise de primar şi la hotărârile consiliului 

local/consiliului judeţean. 

De asemenea nu există niciun dubiu că enumerarea din textul constituţional analizat este 

exhaustivă. De aici, concluzia care se poate desprinde este una singură, aceea că în cadrul 

controlului de tutelă administrativă nu pot fi cenzurate decât actele infralegislative tipice". 

Concluzii: Din cele două decizii pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție, mai sus citate, 

reiese că prefectul poate exercita tutela administrativă, cu consecința atacării la instanța de contencios 

administrativ în cazul în care constată încălcarea legii, numai asupra actelor administrative tipice 

emise de către autoritățile administrației publice locale în regim de putere publică, comunicate în 

conformitate cu prevederilor art. 115 alin. 3 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, fără a putea solicita acestor autorități să adopte o 

anumită conduită, în sensul respectării de către acestea a obligațiilor stabilite prin actele normative 

aflate în vigoare. 

 

b. Activitatea propriu zisă efectuată în anul 2019 

Activitatea privind verificarea legalităţii actelor administrative ale consiliului judeţean, 

consiliilor locale şi ale primarilor, în anul 2019, a fost realizată de către consilierii juridici din cadrul 

Serviciului verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ, urmărirea aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu, alegeri, în virtutea atribuțiilor conferite prefectului, la nivel constituțional și 

legal, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. a şi lit. e din Legea nr. 340/2004 privind 

prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 115 

alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale art. 200, art. 249 alin. (4), art. 252 alin (1) litera c), art. 255 alin. (1) și 

alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi ale art. 6 alin. 2 din H.G. nr. 

460/2006 privind aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004. 
 

Pe parcursul anului 2019 au fost transmise de către secretarii unităților administrativ teritoriale 

un număr total de 34945 acte administrative emise sau adoptate de autorităţile administrației publice 

locale din județul Alba şi ale Consiliului Judeţean Alba (vezi graficul nr.2), din care: 

- 7475 hotărâri adoptate de către consiliul judeţean şi consiliile locale ale municipiului, oraşelor 

şi comunelor din judeţul Alba; 

- 27470 dispoziţii emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba şi de primarii municipiului, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Alba; 



17 
 

 S-a procedat la verificarea, din punct de vedere al legalităţii, a unui număr total de 33893 acte 

administrative emise sau adoptate de autorităţile administrației publice locale din județul Alba şi ale 

Consiliului Judeţean Alba, din care: 

- 6921 hotărâri adoptate de către consiliul judeţean şi consiliile locale ale municipiului, oraşelor 

şi comunelor din judeţul Alba; 

- 26972 dispoziţii emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba şi de primarii municipiului, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Alba; 

În cadrul acestei activităţi, Instituţia Prefectului - județul Alba a comunicat către emitenţii 

actelor administrative, adrese/proceduri prealabile privind: solicitarea de lămuriri, completarea 

documentaţilor, comunicarea documentelor ce au stat la baza adoptării/emiterii actelor administrative, 

atenţionări, reanalizarea actelor administrative în vederea revocării/modificării/completării acestora.  

 

 
                                                                    Graficul nr.2 Evoluția numărului actelor verificate 

 

 

Au fost considerate nelegale un număr de 134 acte administrative, dintre care: 

 

- 75 hotărâri adoptate de către consiliile locale; 

- 59 dispoziţii emise de primarii unităţilor administrativ teritoriale; 

  Au fost formulate un număr de 130 proceduri prealabile pentru actele administrative 

considerate nelegale astfel: 

-  58 proceduri prealabile în ceea ce priveşte hotărârile adoptate de către consiliile locale;   

- 72 proceduri prealabile în ceea ce priveşte dispoziţiile emise de primarii unităţilor 

administrativ teritoriale;  

-  4 acte administrative au fost atacate direct la instanța de contencios administrativ fără 

parcurgerea procedurii prealabile;  

- 1 act administrativ a fost atacat la instanța de contencios administrativ cu parcurgerea 

procedurii prealabile. 

Graficul de mai jos prezintă  în mod comparativ  evoluția numărului procedurilor prealabile 

formulate în anii 2015, 2016, 2017 la nivelul unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Alba:  
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          Graficul nr. 3 Evoluția numărului de proceduri prealabile 

 

În urma procedurilor prealabile transmise de Instituția Prefectului - Județul Alba au fost luate 

următoarele măsuri:  

- au fost revocate sau modificate de emitenți un număr de 111 acte administrative;  

- pentru un număr de 5 acte administrative s-au formulat acţiuni la instanța de contencios 

administrativ;  

- un număr de 12 de acte administrative sunt în curs de reanalizare la autorităţile administrației 

publice locale.  

Graficul de mai jos prezintă  în mod comparativ  evoluția numărului de acte administrative 

revocate/modificate, transmise instanței sau reanalizate în anii 2015, 2016, 2017, 2018 la nivelul 

unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Alba:  

 

 
                                                 Graficul nr. 4  Evoluția numărului de acte administrative modificate 

 

c.  Principalele deficiențe constatate 

Obiectul actelor administrative pentru care s-a solicitat emitenţilor reanalizarea acestora au 

vizat următoarele situații: 
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Hotărâri adoptate de consiliile locale 
 

 Aprobarea concesionării unui teren din domeniul privat, fără aprobarea caietului de sarcini, 

studiului de oportunitate, a raportului de evaluare și a modelului cadru al contractului, cu 

încălcarea prevederilor Legii nr. 24/2000 și a Legii nr. 54/2006; 

 Aprobarea taxelor şi impozitelor cu nerespectarea prevederilor art. 475 (3) şi art. 481 (1) şi (2) 

din Legea nr. 227/2015 - Codul fiscal, precum și stabilirea acestora în afara limitelor legale 

conform normelor abrogate - Legea nr. 117/1999; 

 Aprobarea taxelor și impozitelor prin aplicarea cotei de indexare de 7%, cu încălcarea 

prevederilor art. 491 și 489 din Codul Fiscal; 

 Stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2020 prin aplicarea cotei de indexare de 

3,3% în loc de 4,6% conform prevederilor legale și încălcarea prevederilor art. 491 și 489 din 

Codul Fiscal; 

 Aprobarea taxei pentru folosirea temporară a terenurilor proprietatea UAT, cu nerespectarea 

prevederilor art. 480 și 486 din Cod Fiscal;             

 Stabilirea contravenţiilor şi amenzilor pentru precolectarea selectivă a deşeurilor cu încălcarea 

regimului juridic al contravenţiilor, art. 2 şi art. 8 (2) lit. "d" din OG nr. 2/2001; 

 Stabilirea salariilor de bază conform coeficienților și raportarea acestora la salariul minim brut 

pe țară cu încălcarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 153/2017; 

 Aprobarea cheltuielilor de deplasare în străinătate, cu nerespectarea art. 11 din H.G. 

518/1995; 

 Aprobarea PUZ cu nerespectarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 și a Ordinului nr. 

2701/2010; 

 Aprobarea diminuării unui spațiu concesionat, cu stabilirea redevenței de 1 euro/mp/an, după 

primii 5 ani ai contractului de concesiune, prin încălcarea art. 4 alin. 2 și 3 din HG nr. 

884/2004; 

 Donarea unui imobil - Şcoală primară Cheile Cibului, din domeniul public al comunei, către 

Mănăstirea "Buna Vestire" Cheile Cibului, cu încălcarea art. 112 alin. 6 din Legea nr. 1/2011, 

a Ordinului nr. 5819/2016 și a art. 120 din Legea nr. 215/2001; 

 Acordarea de ajutoare de urgență în lei cetățenilor comunei care se află în situații 

dificile/deosebite în anul 2019, cu nerespectarea prevederilor art. 28 alin. 2 din Legea nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Aprobarea taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism cu încălcarea  prevederilor art. 

474 alin. 2 din Codul Fiscal; 

 Compensarea cu 10 mc răşinoase din pădurea proprietatea comunei Almaşu Mare pentru o 

persoană fizică pentru prestarea unor servicii de transport piatră către Primăria comunei 

Almaşu Mare, cu încălcarea prevederilor art. 2 alin. 1 din Legea nr. 33/2019 pentru 

modificarea Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice ale locuitorilor 

Munţilor Apuseni; 

 Aprobarea procedurii de închiriere prin atribuire directă a pășunii disponibile din domeniul 

public al comunei Poiana Vadului, cu nerespectarea prevederilor art. 9 alin. 1 din OUG nr. 

34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente  și a Legii 

fondului funciar nr. 18/1991; 

 Aprobarea procedurii de închiriere prin atribuire directă a pășunii disponibile din domeniul 

public al comunei Sohodol, cu încălcarea art. 9 alin. 1 din OUG nr. 34/2013 privind 

organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi a Legii fondului funciar nr. 

18/1991; 

 Aprobarea închirierii pășunii prin licitație publică, cu nerespectarea art.9 din OUG nr. 

34/2013; 

 Aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafețelor de pășune proprietatea publică a 

Comunei Ponor, cu încălcarea prevederilor art. 9 alin. 1 din OUG nr. 34/2013; 

 Prelungirea duratei contractului având ca obiect închirierea pajiștilor incluse în inventarul 

bunurilor care aparțin domeniului privat al UAT, fără respectarea prevederilor art. 9 alin. 2 

din OUG nr. 34/2013;  
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 Completarea Regulamentului pentru pășunile proprietatea UAT fără respectarea prevederilor 

art. 14 din OUG nr. 34/2013; 

 Stabilire greșită a cuantumului amenzilor, cu nerespectarea prevederilor art.8 din OG nr. 

2/2001; 

 Modificarea tarifului de întreținere a Cimitirului Municipal și nerespectarea prevederilor art. 

43 din  O.G. nr. 35/2002; 

 Aprobarea Regulamentului de organizare, desfășurare și autorizare activitate de transport,  cu 

încălcarea prevederilor Legii nr.38/2003 și a Legii nr. 92/2007; 

 Aprobarea închirierii unei locuințe,  cu nerespectarea prevederilor art. 123 din Legea nr. 

215/2001; 

 Stabilirea prețului masei lemnoase fără respectarea prevederilor legale ale HG nr. 715/2017; 

 Alocarea din bugetul local a unor sume de bani pentru susținerea programelor „Youth Bank” 

și „Change Makers”, prin nerespectarea prevederilor art. 2 alin. 1, art. 44 alin. 1 din Legea nr. 

215/2001;  

 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Construire Magazin Comercial cu nerespectarea 

prevederilor art. 11, art. 12 din Ordinul nr. 2701/2010 și a art. 37 din Regulamentul aprobat 

prin H.C.L. nr. 28/2011; 

 Aprobarea concesionării prin negociere directă a unui imobil teren cu încălcarea prevederilor 

art. 36 alin. 2, lit. „c”, art. 36 alin. 5, lit. „b” și a art. 123 din Legea nr. 215/2001; 

 Alipirea unor imobile - terenuri înscrise în cartea funciară proprietatea Statului Român, fără 

respectarea prevederilor art. 10, art. 36 alin. 1, li. „c” din Legea nr. 215/2001, art. 25 alin. 2 

din Legea nr. 7/1996, art. 100, art. 132-135 din Ordinul nr. 700/2014 și a art. 879-880 din 

Codul civil; 

 Schimbarea destinației unui imobil școală, cu nerespectarea prevederilor art. 112 alin. 6 din 

Legea nr. 1/2011, a Ordinul nr. 5819/2016 și a art. 120 din Legea nr. 215/2001; 

 Încetarea mandatului de consilier local fără existența unei hotărâri judecătorești de 

condamnare, cu nerespectarea prevederilor art. 9 alin. 2 lit. f din Legea nr. 393/2004, art. 396 

din NCPP și art. 90 din NCP; 

 Aprobarea utilizării autoturismului de către Compartimentul de Poliție locală, fără respectarea 

majorității de 2/3 pentru adoptarea hotărârii, prevăzută de art. 45 alin. 3 din Legea nr. 

215/2001; 

 Aprobarea parcelării, a schimbării categoriei de folosință, aprobarea caietului de sarcini, 

însușirea raportului de evaluare și concesionarea unui imobil, cu nereguli și neconcordanțe 

între documentația depusă și hotărârea Consiliului local, prin nerespectarea normelor de 

tehnică legislativă, prevăzute de Legea nr. 24/2000;     

 Acordare ajutor de urgență sub formă de material lemnos, cu nerespectarea prevederilor art. 

28 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Scoatere din funcţiune şi casare unui autoturism Dacia Logan având valoarea de inventar de 

40.137 lei, cu încălcarea prevederilor Ordinului nr. 3471/2008 şi OG 81/2003, ambele privind 

reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, respectiv a 

HG nr. 2139/2004 - Clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe; 

 Aprobarea respingerii unui proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 

92/2006 a Consiliului Local Alba Iulia, cu încălcarea prevederilor art. 48 din O.G. nr. 

35/2002; 

 Aprobarea unei convenții de constituire a dreptului de uz, servitute și acces la utilități publice 

în favoarea SDEE TRANSILVANIA SUD S.S. prin SDEE ALBA., cu nerespectarea 

prevederilor art. 21, alin. 1, fraza a III-a, art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. „c”, art. 62 alin. 1 din Legea 

nr. 215/2001; 

 Aprobarea atribuirii de denumiri unor străzi fără a fi solicitat avizul Comisiei județene de 

atribuire de denumiri și încălcarea prevederilor art. 3 din O.G. nr. 63/2002; 

 Alocarea unor sume de bani pentru publicații și activități culturale în anul 2019 și 

nerespectarea prevederilor art. 4 alin. 2 și art. 24 din Legea nr. 186/2003. 

 Aprobarea tarifelor distincte pentru beneficiarii serviciului de salubrizare cu încălcarea 

prevederilor O.U.G. nr. 74/2018; 
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 Aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică din care lipsesc elemente esențiale ale 

unui contract, cu încălcarea normelor de tehnică legislativă prevăzute de Legea 24/2000; 

 Delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, cu nerespectarea 

prevederilor art. 2 alin. 4 din OUG nr. 155/2001 și art. 8 din HG nr. 1059/2013; 

 Aprobarea trecerii din domeniul public al UAT în domeniu privat, cu încălcarea prevederilor 

Legii nr. 213/1998 anexa privind bunurile din domeniul public al comunelor pct. 1; 

 Însușirea soluției  propuse în vederea elaborării documentației de urbanism faza PUZ, cu 

nerespectarea prevederilor legale ale Legii nr. 215/2001  - invocarea unui articol abrogat și 

încălcarea normelor de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr. 24/2000; 

 Aprobarea preţului minim de pornire la licitaţie la vânzarea unui  imobil  în lipsa valorii de 

inventar a imobilului, cu nerespectarea  prevederilor art. 363 alin.  (6) din OUG 57/2019; 

 Aprobarea concesionării unui imobil și a terenului aferent aparținând domeniului public al 

comunei, fără respectarea procedurii reglementată de art. 302-331  din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

 Modificarea și completarea organigramei UAT, cu nerespectarea prevederilor art. 611 din 

Codul administrativ; 

 Aprobare alocării sumei de 3000 lei comision pentru asigurarea fondului de garantare  și 

invocarea  art. 36 alin. 4 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, act 

normativ abrogat și încălcarea normelor de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr. 

24/2000; 

 Aprobarea unui act adițional la contractul de lucrări pentru investiția - „Modernizarea 

infrastructurii rutiere, cu existența neconcordanțelor între sumele din preambul hotărârii, 

dispozitivul acesteia și anexă la contractul de lucrări, cu încălcarea prevederilor Legii nr. 

215/2001 și a normelor de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr. 24/2000; 

 Aprobarea completării bunurilor care fac parte din inventarul domeniului public, cu 

nerespectarea prevederilor art. 289 alin. 5 și 6 din O.U.G. nr. 57/2019;  

 Aprobarea acordării sumelor de bani către cultele religioase cu încălcarea prevederilor art. 14 

din H.G. nr. 1470/2002;  

 Aprobarea prelungirii duratei contractului de asistență juridică, deși perioada pentru care 

acesta a fost încheiat a expirat, cu încălcarea prevederilor art. 1321 Cod Civil; 

 Aprobarea numărului de burse elevi, cu nerespectarea prevederilor OMEC nr. 5576/2011; 

 Aprobarea concesionării unui teren, cu încălcarea prevederilor Legii Nr.50/2011; 

 Aprobarea închirierii unui  imobil teren, fără licitație publică, cu încălcarea prevederilor 

O.U.G nr. 57/2019; 

 Aprobarea PUZ locuințe individuale pe teren - pășune, cu încălcarea prevederilor O.U.G. nr. 

34/2014; 

 Aprobarea mutării, transformării funcțiilor publice și contractuale, cu nerespectarea 

prevederilor OUG nr.57/2019; 

 Aprobarea dezmembrării unui imobil, cu încălcarea prevederilor OUG nr.57/2019; 

 Aprobarea cantității de lemne de foc, cu încălcarea prevederilor OUG nr. 57/2019, H.G. nr. 

470/2014, H.G. nr. 715/2017. 

 

Dispoziții emise de primari  
 

 Stabilirea salariilor lunare cu nerespectarea prevederilor legale privind ierarhia funcțiilor și 

tranșele de vechime conform gradației funcțiilor, prin aplicarea corectă a cotelor procentuale; 

 Majorarea indemnizaţiei primarului/viceprimarului cu nerespectarea tranşelor stabilite în 

funcţie de numărul de proiecte aflate în derulare în cadrul UAT; 

 Stabilirea salariilor lunare ale funcţionarilor publici fără a respecta modul de calcul a 

sporurilor acordate, respectiv prin raportare la salariul de bază minim brut pe ţară garantat în 

plată de 2080 lei; 

 Modalitatea de stabilire a procentului de majorare salarială pentru activitatea prestată de 

funcţionarii publici şi personalul contractual implicat în proiecte finanţate din fonduri 

europene nerambursabile, cu încălcarea prevederilor art. 16 alin. (1),(6),(11) din Legea nr. 

153/2017 şi art. 4 alin. (1) şi (2) din HG nr. 325/2018; 
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 Stabilirea salariilor de bază prin dispoziţia primarului, cu încălcarea prevederilor art. 11 alin. 

1 din Legea nr. 153/2017 care reglementează faptul că salariile de bază se stabilesc prin 

hotărârea consiliului local, competenţa ordonatorului de credite fiind limitată la stabilirea 

salariilor lunare; 

 Stabilirea indemnizației lunare a persoanelor cu handicap grav sau reprezentanților legali ai 

acestora, fără respectarea prevederilor legale; 

 Stabilirea indemnizaţiei de hrană, fără respectarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 

153/2017; 

 Acordarea majorării salariale pentru persoanele care acordă viza de Control Financiar 

Preventiv, cu nerespectarea prevederilor art. 34 alin. 2 din O.U.G. nr. 114/2018; 

 Procedura de efectuare a plății sumelor, având ca obiect acordarea unor drepturi de natura 

salarială, nu s-a realizat, conform prevederilor legale prevăzute la  art. 6* din O.U.G. nr. 

90/2017, cu modificările și completările ulterioare, respectiv, eșalonat în 5 tranșe anuale; 

 Alocarea unor sume pentru evenimente culturale, cu încălcarea prevederilor legale; 

 Acordarea ajutorul de urgență în sumă de 10000 lei, la împlinirea vârstei de 100 ani, cu 

nerespectarea prevederilor legale; 

 Delegarea atribuțiilor polițistului local de a constata și aplica sancțiuni, cu încălcarea art. 8 lit. 

„e” din Legea poliţiei locale nr. 155/2010; 

 Împuternicirea funcţionarului public de a constata contravenţiile şi aplica sancţiunile în 

domeniul autorizării şi executării lucrărilor de construcţii pe raza UAT, cu încălcarea 

prevederilor art. 27 alin. 5 din legea nr. 50/1991; 

 Constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor, cu încălcarea prevederilor art. 126 şi art. 127 

din H.G. nr. 395/2016; 

 Constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, cu încălcarea prevederilor H.G. nr. 

273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor; 

 Constituirea Comisiei de inspecție pentru verificarea realizării unor obiective de investiții, cu 

nerespectarea prevederilor H.G. nr. 273/1994; 

 Stabilire responsabil în domeniul energetic fără stabilirea atribuțiilor acestuia în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 121/2014; 

 Delegarea atribuţiilor de ofiţer de stare civilă, cu încălcarea prevederilor art. 3 alin. 3 din 

Legea nr. 119/1996. 

Totodată au fost formulate adrese/atenționări/solicitări de clarificări/interpretări privind actele 

administrative ale autorităților administrației publice, astfel:  

-  cu privire la hotărârile consiliilor locale au fost formulate un număr de 55 

adrese/atenționări;  

-   cu privire la dispozițiile emise de primarii unităților administrativ teritoriale au fost 

formulate un număr de 109 adrese/atenționări;  

-    au fost formulate un număr de 48 adrese către alte instituții/autorități publice;  

-    au fost transmise emitenților actelor administrative un număr de 54 adrese privind situația 

legalității actelor administrative verificate, ca urmare a solicitărilor venite din partea acestora. 

 

Obiectul acestor adrese/atenționări vizează: 

 

 Aprobarea regulamentului de pășunat necorelat cu prevederile legale în vigoare; 

 Modificarea și completarea inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public; 

 Nerespectarea prevederilor Codului administrativ;  

 Aprobarea cheltuielilor de protocol cu ocazia manifestărilor culturale; 

 Folosirea sintagmei ”secretar general” fără îndeplinirea procedurilor prevăzute de lege pentru 

transformarea postului; 

 Aprobarea taxelor și impozitelor locale; 

 Temei legal abrogat sau greșit invocat; 

 Nerespectarea prevederilor Codului administrativ privind referatul de aprobarea la proiectul 

de hotărâre, raportul compartimentului de resort, avizul comisiilor de specialitate și 

modalitatea de contestare a actelor administrative; 

 Aprobarea înființării Serviciului public salubrizare; 
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 Necompletarea anexei inventarului conform HG 548/1999.  

 Verificarea condițiilor prevăzute de art. 35 din Legea nr. 260/2008;  

 Termen greșit de contestare a actului hotărârii de încetare mandat consilier local; 

 Acordarea de scutiri de la plata majorărilor de întârziere conform art. 185 din Codul de 

procedură fiscală, pentru persoanele juridice, fără a avea în vedere OUG nr. 77/2014 privind 

acordarea ajutorului de stat; 

 Nerespectarea termenelor comunicare a actelor administrative; 

 Aprobarea planurilor zonale de urbanism; 

 Aprobarea  modificării unui contract de concesiune în sensul diminuării redevenței;  

 Aprobarea parcărilor publice și stabilirea destinației de parcări auto; 

 Aprobarea prelungirii unui contract de închiriere pășune; 

 Aprobarea propunerii de emitere a ordinului prefectului privind atribuirea terenului în 

proprietate, potrivit art. 36 din legea nr. 18/1991; 

 Adoptarea actelor administrative fără arătarea motivelor de fapt; 

 Nerespectarea normelor de tehnică legislativă la redactarea hotărârii, fiind folosiți alți termeni 

decât cei utilizați de legiuitor în actele normative, conform art. 9 din Ordinul 5819/2019; 

 Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a  unui imobilul - Construcție 

dispensar medical, cu invocarea temeiului legal greșit; 

 Aprobarea obiectivelor de investiții, cu invocarea  în mod greșit a Legii nr. 213/1998; 

 Aprobarea unui sprijin financiar unităților de cult; 

 Acte administrative care nu conțin prevederi privind modalitatea și termenul de atacare a 

acestora; 

 Nerespectarea termenului prevăzut de art. 24 și 32 din OG nr. 6/2019 privind instituirea unor 

facilităţi fiscale; 

 Nerespectarea termenelor de comunicare a actelor administrative, conform prevederilor art. 

48 alin. 2, art. 49 şi art. 115 alin. 2 din Legea nr. 215/2001; 

 Emiterea dispoziţiilor cu nerespectarea normelor de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative prevăzute de Legea nr. 24/2000, fără a menţiona termenele şi căile de atac 

ale acestora; 

 Redactarea actelor administrative ale autorităților administrației publice locale cu invocarea 

ca temei legal a unor acte normative abrogate sau care nu au corespondent cu dispozitivul 

actului administrativ emis; 

 Nerespectarea termenului de „salariu lunar” în cadrul dispozițiilor de salarizare și folosirea 

termenului „spor” în loc de „majorare” de 10% pentru viza CFP; încălcarea art. 11 și art. 15 

din Legea nr. 153/2017; 

 Stabilirea retroactivă a salariilor de bază pentru personalul contractual, cu încălcarea 

prevederilor art. 11 din Legea nr. 153/2017 şi ale art. 15 din Constituția României; 

 Nerespectarea termenului de „salariu lunar” în cadrul dispozițiilor de salarizare, cu 

nerespectarea prevederilor art. 11 și art. 15 din Legea nr. 153/2017; 

 Stabilirea greșită a salariilor lunare pentru personalul contractual, cu nerespectarea raportării 

la salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată prevăzut de art. 2 din H.G. nr. 

937/2018; 

 Majorarea salariilor de bază cu 50% pentru luna martie 2019, cu nerespectarea algoritmului 

de calcul şi ierarhiei funcţiilor publice; încălcarea dispoziţiilor art. 11 şi art. 16 din Legea nr. 

153/2017 şi ale art. 4 din H.G. nr. 325/2018; 

 Acordarea majorării salariale echipei de proiect cu depășirea indemnizația viceprimarului, 

încălcând reglementările art. 11 alin. 4 din Legea nr. 153/2017; 

 Acordarea majorării cu 20% a salariului de bază pentru activităţi desfăşurate în echipele de 

implementare a proiectelor cu finanţare europeană din fonduri nerambursabile, prin aceeaşi 

dispoziţie pentru funcţionarii publici şi personalul contractual, cu limitarea procentului de 

majorare, neţinându-se seama de obligativitatea acordării lui în funcţie de pontajul lunar, cu 

încălcarea prevederilor H.G. nr. 325/2018, a Legii nr. 24/2000 şi a Deciziilor nr. 11/2015 şi 

nr. 26/2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; 

 Neacordarea indemnizației de hrană și asistenților personali ai persoanelor cu handicap; 

încălcarea prevederilor art. 18 din Legea nr. 153/2017 şi ale art. 36 din OUG nr. 114/2018; 
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 Emiterea dispoziţiei prin care s-a stabilit acordarea dreptului la ajutor de încălzire, în mod 

comun, cu riscul neprotejării datelor cu caracter personal; nerespectarea prevederilor 

Regulament UE 2016/679 din 2016; 

 Invocarea ca temei legal a Legii administraţiei publice nr. 215/2001 după abrogarea acesteia 

ca urmare a intrării în vigoare a Codului administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019; 

 Nerespectarea termenelor de comunicare a actelor administrative, conform prevederilor art. 

197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 Emiterea dispoziţiilor de convocare în şedinţe publice a Consiliului local, cu nerespectarea 

condiţiilor de fond şi de formă, în ceea ce priveşte informaţiile obligatorii a fi cuprinse în 

documentul de convocare al Consiliului local, reglementate de art. 134 alin. 5 și art. 243 din 

O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ;  

 Convocarea Consiliului local în şedinţă cu nerespectarea termenului de convocare reglementat 

de art. 134 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019; 

 Utilizarea în cuprinsul actelor administrative a sintagmei ”secretar general al unităţii 

administrativ-teritoriale” fără îndeplinirea procedurilor prevăzute de art. 611 din Codul 

administrativ pentru transformarea postului; 

 Nerespectarea prevederilor art. 243 alin. 1 lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, în ceea ce priveşte atribuţia secretarul general al UAT de a aviza proiectele de 

hotărâri şi de a contrasemna pentru legalitate dispoziţiile primarului, respectiv ale 

preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului 

judeţean, după caz; 

 Contrasemnarea pentru legalitate a dispoziţiilor primarului de o persoană care nu are delegate 

atribuţii, cu nerespectarea prevederilor Codului administrativ; 

 Aplicarea sancţiunii disciplinare „mustrare scrisă” (corespondentă funcţionarului public) unui 

angajat personal contractual, cu nerespectarea art. 243, art. 491, art. 553 din Codul 

administrativ şi ale art. 248 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii; 

 Constituirea comisiilor de evaluare a ofertelor cu încălcarea prevederilor art. 126 – art. 128 

din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice; 

 Constituirea comisiilor de recepţie la terminarea lucrărilor cu nerespectarea  prevederilor art. 

11 din H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor; 

 Demararea procedurii de informare a publicului în vederea aprobării Planului Urbanistic 

General  prin dispoziție a primarului, cu încălcarea prevederilor art. 3, art. 7 alin. 1 și art. 9 

alin. 1 din Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a 

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de 

urbanism; 

 Nerespectarea prevederilor privind afişajul electoral, reglementate prin art. 8 lit. „d” din H.G. 

nr. 631/2019 şi art. 41 din Legea nr.370/2004; 

 Constituire comisie monitorizare Acord parteneriat încheiat între UAT şi Direcţia de 

Asistenţă Socială, fără precizarea atribuţiilor membrilor comisiei; 

 Constituire prin dispoziție a primarului a unei comisii mixte, cu nerespectarea prevederilor 

art.6 alin.1 pct.1 lit. „b” din H.G. nr. 460/2006, potrivit cărora reprezentanții instituției 

prefectului: „participă alături de reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate la acţiuni 

de verificare, potrivit competenţelor, a modului de aplicare şi respectare a actelor normative 

la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, în cadrul unor comisii mixte 

constituite prin ordin al prefectului”. 

 

d. Măsuri propuse 
 

Pentru diminuarea, până la înlăturare, a neregularităților constatate ca urmare a efectuării 

controlului de legalitate exercitat de prefect, prin consilierii juridici din Instituția Prefectului, asupra 

actelor administrative adoptate și emise de către autoritățile administrației publice locale din județul 

Alba, apreciem ca fiind necesare următoarele măsuri: 

În primul rând, autorităților administrației publice locale care au și calitatea de angajatori 

(primarii), le revine obligația de a se asigura că funcționarii publici și personalul contractual din 
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aparatul de specialitate al acestora le este respectat dreptul și, la rândul lor respectă obligaţia de a-şi 

îmbunătăţi în mod continuu abilităţile şi pregătirea profesională.  

Necesitatea pregătirii profesională a angajaților din aparatele de specialitate al primarilor, fie ei 

funcționari publici sau personal contractual. 

Cursurile la care participă funcționarii publici sau personal contractual, plătite din bugetele 

locale, trebuie să fie cursuri aplicate de instruire. Acestea trebuie să fie organizate și ținute de 

persoane care au experiența și expertiza necesară în materia respectivă. 

În al doilea rând, apreciem ca fiind necesară permanentizarea regulii potrivit căreia atât 

Instituția Prefectului împreună cu serviciile publice deconcentrate organizate în județ, pe de o parte, 

cât și Consiliul județean, pe de altă parte, să realizeze instruiri periodice cu secretarii unităților 

administrativ teritoriale precum și cu personalul din aparatul de specialitate al primarilor, pe diverse 

teme cu aplicabilitate frecventă și în diferite domenii de activitate al acestora, cu precădere acolo unde 

persoanele în cauză activează și care, în realizarea atribuțiilor de serviciu, le revine obligația de a 

întocmi proiecte de acte administrative (dispoziții emise de primari, hotărâri adoptate de consilii 

locale, etc.). 

 

 4.2.2. Controale dispuse în urma sesizărilor și audiențelor înregistrate la Instituția 

Prefectului care au necesitat verificarea aspectelor sesizate la fața locului 
 

În cursul anului 2019, Instituția Prefectului – Județul Alba nu a efectuat nicio acțiune de 

control în teritoriu, deoarece nu au fost sesizări în acest sens.  

Controale dispuse în urma solicitărilor autorităților/instituțiilor publice centrale  

 La fel cum s-a întâmplat și în anul 2018, și în cursul anului 2019 Instituția Prefectului a fost 

angrenată într-o amplă acțiune de verificare și control, prin intermediul comisiilor locale de fond 

funciar din județ, desfășurată pe parcursul întregului an, care va continua și în anul 2020, privind 

modul de aplicare și respectare a actelor normative cu caracter reparatoriu. 

Urmare a adreselor înaintate de Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor Publice și 

Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților s-au transmis următoarele circulare către toate 

primăriile din județul Alba, precum și la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Direcția 

Județeană Alba a Arhivelor Naționale,  în vederea comunicării datelor și informațiilor solicitate: 

 Radiograma nr.9275/22.02.2019 a Ministerului Afacerilor Interne ce conține informații 

actualizate comunicate de către Ministerul Finanțelor Publice împreună cu Ministerul Afacerilor 

Externe prin adresa nr. 317522/2019, înregistrată la Instituția Prefectului - Județul Alba sub nr. 

3817/2019, prin care ni s-a solicitat să întreprindem diligențele necesare pentru ca la nivelul 

autorităților administrației publice locale să se verifice  existența cererilor formulate de anumite 

persoane nominalizate sau de către moștenitorii acestora care s-au adresat Tribunalului Arbitrar 

Româno - Maghiar de la Paris în vederea obținerii de despăgubiri. 

Solicitările Secretarului general al Ministerului Finanțelor Publice nr. 319062/08.04.2019 

înregistrate la Instituția Prefectului Județul Alba sub nr. 6390/G/SJ/2019, privitor la verificarea 

faptului dacă  moștenitorii defuncților Zoltan Banffy, Anna Agnes Maria Dolores Odescalchi și Eva 

Marie Elisabeth Banffy au beneficiat de acordarea măsurilor reparatorii prevăzute de legile de fond 

funciar. 

Solicitările Secretarului general al Ministerului Finanțelor Publice nr. 317852/03.06.2019 și 

nr. 320080/06.06.2019, înregistrate la Instituția Prefectului - Județul alba sub nr. 

8396/8689/G/SJ/2019 prin care ne-a solicitat efectuarea de demersuri referitoare la următoarele: 

 
Nr. 

crt. 

Nr. la MFP - 

Secretar General 

Nr. la Instituția 

Prefectului - 

Județul Alba 

Privește 

1. 317852/ 

03.06.2019 

8396/ 

07.06.2019 

verificarea faptului dacă s-a reconstituit dreptul de 

proprietate asupra terenurilor aparținând numitului 

Victor Thoroczkay (baron), expropriate ca urmare a 

reformei agrare 

2. 320080/ 

06.06.2019 

8689/ 

18.06.2019 

verificarea faptului dacă moștenitorii defunctului 

Louis/Ludovic Bartos au beneficiat de acordarea 

măsurilor reparatorii prevăzute de legile fondului 

funciar 
                                                                                                                   Tabel nr.5 Solicitare M.F.P. 
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 Solicitările Secretarului general al Ministerului Finanțelor Publice nr. 319350/07.06.2019 

înregistrate la Instituția Prefectului - Județul alba sub nr. 8613/G/SJ/2019 privitor la verificarea 

faptului dacă s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor și s-au eliberat titluri de 

proprietate în favoarea moștenitorilor defuncților Schilling Amalia, Schilling Lenca Melania, 

Schilling Ludovic, Schilling Julia (văduva lui Schilling Rudolf) și Schilling Irene. 

Solicitările Secretarului general al Ministerului Finanțelor Publice nr. 321083/05.09.2019 

înregistrate la Instituția Prefectului - Județul alba sub nr. 12617/G/SJ/2019 privitor la verificarea 

faptului dacă s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor și s-au eliberat titluri de 

proprietate în favoarea moștenitorilor defuncților Dezso Mathe (cunoscută și ca Desire Mathe) și 

Jozse Mathe (cunoscut și ca Joseph Mathe). 

Solicitările Secretarului general al Ministerului Finanțelor Publice nr. 321963/17.09.2019 și 

nr. 321971/17.09.2019 înregistrate la Instituția Prefectului - Județul alba sub nr. 

12704/12705/G/SJ/2019 prin care prin care ne-a solicitat efectuarea de demersuri referitoare la 

următoarele: 

 
Nr. 

crt. 

Nr. la MFP - 

Secretar General 

Nr. la Instituția 

Prefectului - 

Județul Alba 

Privește 

1. 321963/ 

17.09.2019 

12704/ 

24.09.2019 

verificarea faptului dacă moștenitorii defuncților 

Rodolphe Tornyay-Schosberger și Marguerite Szego 

(cunoscută ca și Margit Szego, născută 

Marguerite/Margit Gluk), au beneficiat de acordarea 

măsurilor reparatorii prevăzute de legile de fond funciar 

2. 321971/ 

17.09.2019 

12705/ 

24.09.2019 

verificarea faptului dacă moștenitorii defunctului 

Elisabeth Rapoch (născută Elisabet Fenyo și 

recăsătorită cu Emeric Schwarz) au beneficiat de 

acordarea măsurilor reparatorii prevăzute de legile 

fondului funciar 
                                                                                                                     Tabel nr.6 Solicitare M.F.P. 

 

Solicitarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților cu nr. 767/G.B./01.10.2019 

înregistrată la Instituția Prefectului –Județul Alba sub nr. 12966/2019 prin care ni s-a solicitat 

următoarele: 

 
Nr. 

crt. 

Nr. titlurilor de proprietate 

care au fost emise pentru 

terenuri forestiere după data 

de 14.07.2017 

(nr./suprafață) 

Nr. hotărârilor judecătorești 

privind terenuri forestiere care nu 

sunt puse în executare la nivelul 

Comisiei locale de fond funciar 

(nr./suprafață) 

Nr. cererilor nesoluționate la 

nivelul Comisiei locale de fond 

funciar 

care vizează terenuri cu 

vegetație forestieră 

(nr./suprafață) 

0 1 2 3 

 94 34 933 
                                                                                                                      Tabel nr.6 Solicitare A.N.R.P.. 

 

 Solicitările Secretarului general al Ministerului Finanțelor Publice nr. 321957/15.10.2019 

înregistrate la Instituția Prefectului - Județul alba sub nr. 13601/G/SJ/2019 privitor la verificarea 

faptului dacă s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor și s-au eliberat titluri de 

proprietate în favoarea moștenitorilor defunctului Indar Varro. 

Solicitările Secretarului general al Ministerului Finanțelor Publice nr. 322492/17.10.2019 

înregistrate la Instituția Prefectului - Județul alba sub nr. 13757/G/SJ/2019 privitor la verificarea 

faptului dacă moștenitorii defunctului Simon de Luckacs au beneficiat de acordarea măsurilor 

reparatorii prevăzute de legile de fond funciar. 

Solicitările Secretarului general al Ministerului Finanțelor Publice nr. 322644/28.10.2019 

înregistrate la Instituția Prefectului - Județul alba sub nr. 14133/G/SJ/2019 privitor la verificarea 

faptului dacă moștenitorii defunctului Joseph Sandor au beneficiat de acordarea măsurilor reparatorii 

prevăzute de legile de fond funciar. 

Solicitările Secretarului general al Ministerului Finanțelor Publice nr. 25633/2019 a 

Ministerului Afacerilor Interne înregistrată la Instituția Prefectului - Județul Alba sub nr. 
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15200/G/SJ/2019 prin care ni s-a solicitat  să revenim la nivelul autorităților locale, în vederea 

efectuării de verificări temeinice, cu privire la categoria persoanelor ce au căzut sub incidența Legii 

nr. 312/1945 pentru urmărirea și sancționarea celor vinovați de dezastrul țării sau de crime de război, 

respectiv a Legii reformei agrare în baza căreia s-a realizat exproprierea din anul 1921. 

În vederea punerii în practică a celor solicitate, prin circularele de mai sus, Institutia 

Prefectului a asigurat, prin personalul de specialitate din cadrul Serviciului verificarea legalității 

actelor, contencios administrativ, urmărirea aplicării unitare a actelor normative cu caracter 

reparatoriu, alegeri:  

- consilierea telefonică și consilierea la sediul instituției, a reprezentanților din cadrul 

primăriilor, a comisiilor constituite în vederea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu din 

cadrul tuturor unităților administrativ teritoriale din județ, la solicitarea acestora;  

- monitorizarea verificărilor dispuse, astfel încât acestea să fie finalizate în termenul stabilit;  

- redactarea și comunicarea răspunsurilor la toate circularele către Ministerul Afacerilor 

Interne - Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului. 

Întrucât verificările solicitate de Ministerul Finanțelor Publice prezintă o mare importanță prin 

implicațiile ce pot fi generate în eventualitate în care există imobile retrocedate în favoarea unor 

persoane care nu mai aveau calitatea de proprietar, la momentul deposedării, s-a constituit și 

funcționează Comisia pentru de îndrumare și controlul modului de realizare a verificărilor de către 

autoritățile administrației publice locale din județul Alba privind cererile formulate de către 

moștenitorii condamnaților ce au săvârșit infracțiunile prevăzute de Legea nr. 312/1945 pentru 

urmărirea și sancționarea celor vinovați de dezastrul țării sau crime de război, respectiv, de către 

persoanele care au fost expropriate și care au primit despăgubiri în acest sens, potrivit Legii reformei 

agrare din 1921, prin ordinul emis de Prefectul județului. 

Comisia este condusă de suprefectul județului și are în componența sa reprezentanți ai 

Instituției Prefectului, ai Serviciului Județean Alba al Arhivelor Naționale precum și ai Oficiului de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba. Aceasta se va întruni în şedinţă de lucru, la sediul Instituției 

Prefectului - Județul Alba, la convocarea subprefectului, ori de câte ori va fi necesar. 

 

4.2.3. Instruirea secretarilor unităților administrativ-teritoriale  

 

În anul 2019, în aplicarea prevederilor art. 2, alin.2, pnc.2, lit. h) din HG 460/2006 pentru 

aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, instruirea 

secretarilor unităților administrativ teritoriale din județ s-a realizat, prin consilierii juridici din cadrul 

Serviciului verificarea legalității actelor, contencios administrativ, urmărirea aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu, alegeri, și s-a axat pe trei componente: 

- instruirea realizată la sediul Instituției Prefectul - Județul Alba; 

- instruirea efectuată prin intermediul circularelor; 

- instruirea efectuată la sediul autorităților administrației publice locale. 

 

a. Instruirea efectuată la sediul Instituției Prefectul - Județul Alba 

 

Această activitate  s-a realizat cu ocazia organizării celor trei scrutine electorale ce s-au 

desfășurat în anul 2019, respectiv: 

- organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European 

din luna mai 2019; 

- organizarea și desfășurarea Referendumului național din luna mai 2019; 

- organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din luna noiembrie 

2019. 

Prima sesiune de instruire s-a desfășurat în data de 28 martie 2019, în două serii, la sediul 

Instituției Prefectul - Județul Alba în conformitate cu dispozițiile art. 9 alin. (2) din H.G. nr. 101/2019 

privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European din anul 2019, potrivit cărora ”Prefecţii, cu sprijinul filialelor şi 

birourilor judeţene ale Autorităţii Electorale Permanente, organizează în cel mai scurt timp 

instruirea primarilor şi a secretarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor cu privire la sarcinile ce le 

revin în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru membrii din România 

în Parlamentul European”. 
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În acest sens Instituţia Prefectului - Judeţul Alba împreună cu Filiala Autoritatea Electorală 

Permanentă, a organizat aceste întâlniri de lucru cu primarii și secretarii unităților administrativ 

teritoriale din județul Alba având ca temă principală organizarea și desfășurarea în bune condiţii a 

alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019. 

La sesiunea de instruire au participat pe lângă reprezentanți ai organizatorilor (Instituţia 

Prefectului - Judeţul Alba , Filiala Autoritatea Electorală Permanentă și Reprezentanții Autorității 

Electorale Permanente) și reprezentanții structurilor MAI implicate în organizarea alegerilor, în speță: 

- Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba 

- Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Alba 

- Inspectoratul pentru Situații de Urgență "UNIREA" al Județului Alba 

Precum și reprezentanții Direcției Județene de Telecomunicaţii Speciale Alba. 

 

Cea de a doua sesiune de instruire a fost efectuată la sediul Instituției Prefectul - Județul Alba 

la data de 17 septembrie 2019, în două serii, în temeiul prevederile art. 253 lit. a din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora prefectul  „asigură monitorizarea aplicării 

unitare şi respectării Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, precum şi a 

celorlalte acte normative de către autorităţile administraţiei publice locale şi serviciile publice 

deconcentrate, la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti " coroborate cu dispozițiile art. 

9 alin. (2) din H.G. nr. 631/2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a 

alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019, potrivit cărora „Prefecţii, cu sprijinul 

filialelor şi birourilor judeţene ale Autorităţii Electorale Permanente, organizează în cel mai scurt 

timp instruirea primarilor şi a secretarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor cu privire la sarcinile 

ce le revin în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Preşedintele 

României.”. 

În acest sens Instituţia Prefectului - Judeţul Alba împreună cu Filiala Autoritatea Electorală 

Permanentă, a organizat aceste întâlniri de lucru cu primarii și secretarii unităților administrativ 

teritoriale din județul Alba având ca temă principală organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a 

alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019. 

La sesiunea de instruire au participat pe lângă reprezentanți ai organizatorilor (ai Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Alba împreună cu reprezentanți ai Filiala Autoritatea Electorală Permanentă și 

Reprezentanții Autorității Electorale Permanente) și reprezentanții structurilor MAI implicate în 

organizarea alegerilor, în speță: 

- Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba 

- Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Alba 

- Inspectoratul pentru Situații de Urgență "UNIREA" al Județului Alba 

Precum și reprezentanții Direcției Județene de Telecomunicaţii Speciale Alba. 

 

b. Instruirea efectuată prin intermediul circularelor transmise în județ cu 

instrucțiuni/măsuri pentru aplicarea actelor normative 

 

Această activitate s-a realizat în anul 2019, prin transmiterea unui număr total de 42 circulare 

către toate unitățile administrativ teritoriale. 

 Circularele transmise au avut ca obiect îndrumări în diferite domenii în care acționează 

autoritățile administrației publice locale, astfel: 

 Circulara cu nr. 2940/G/SJ/2019 cu privire la procedura operațională pe baza căreia Instituția 

Prefectului - Județul Alba efectuează verificarea legalității actelor administrative ale 

autorităților administrației publice locale din județul Alba; 

 Circulara cu nr. 3772/II.C.1/G/SJ/2019 cu privire la aplicarea prevederilor din Legea-cadru 

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și 

completările ulterioare și prevederilor din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri 

în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea 

unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

 Circulara cu nr. 4011/G/SJ/2019 referitor la: posibilitatea de a fi depuse la comisiile locale de 

fond funciar cereri noi în vederea emiterii titlurilor de proprietate pentru terenurile intravilane 

aferentei construcțiilor (caselor de locuit) după data de 6 decembrie 2018. 
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 Circulara cu nr. 4677/G/SJ/2019 cu privire la obligativitatea prezentării de către primar a 

raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-

teritoriale; 

 Circulara cu nr. 4686/II.C.1/G/SJ/2019 cu privire la aplicarea prevederilor în domeniul 

urbanismului; mențiunile la care se va face referire în cuprinsul  actelor administrative prin 

care se aprobă planurile de urbanism; 

 Circulara cu nr. 6084/I/G/SJ/2019 referitoare la autoritatea administrației publice locale care 

este în drept să aprobe Programul anual al achizițiilor publice ale unităților administrativ 

teritoriale; 

 Circulara cu nr. 7560/II.C.2/G/SJ/2019 cu privire la modul de aplicare a prevederilor legale în 

materia achizițiilor publice; 

 Circulara cu nr. 9076/I/G/SJ/2019 cu privire la aplicarea dispozițiilor OG 43/1997 privind 

regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare; 

 Circulara cu nr. 11677/II.C.1/G/SJ/2019 cu privire la aplicarea prevederilor din Legea nr. 

273/2006, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 52/2003 republicată cu 

modificările și completările ulterioare, Legea nr. 544/200, cu  modificările și completările 

ulterioare; 

 Circulara cu nr. 13613/G/SJ/2019 cu privire la circulara MDRAP referitoare la aplicarea art. 

289 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare; 

 Circulara cu nr. 13743/II.C.2/G/SJ/2019 cu privire la inventarul domeniului public al statului; 

 Circulara cu nr. 13790/II.C.2/G/SJ/2019 referitoare la adresa MDRAP – 131826/DPFBL- 

1173/22.10.2019 cu privire la emiterea certificatelor de atestare fiscală necesare pentru 

dezbaterea succesiunilor, în conformitate cu prevederile art. 160 alin.2 din Legea 207/2015 

privind Codul de procedură fiscală. 

 

c. Circulare transmise pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a alegerilor 

europarlamentare și a referendumului național din luna mai 2019: 

 

 Circulara nr. 4656/G/SJ/2019 cu privire la actele normative adoptate/emise/incidente pentru 

organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European 

din anul 2019; 

 Circulara nr. 5032/G/SJ/2019 privind aducerea la cunoștința primarilor și a secretarilor 

unităților administrativ-teritoriale termenul limită până la care cetățeni cu drept de vot ai 

statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, care au domiciliul sau reședința 

în România au posibilitatea de a formula și depune cereri de înscriere în listele electorale 

speciale; 

 Circulara nr. 5082/G/SJ/2019 privind convocarea primarilor și secretarilor unităților 

administrativ-teritoriale la sesiunile de instruire, în data de 28.03.2019, cu privire la sarcinile 

ce le revin în vederea organizării și desfășurării  în bune condiții a alegerilor 

europarlamentare din anul 2019; 

 Circulara nr. 6031/G/SJ/2019 cu privire la obligația ce revine primarilor cu privire la 

stabilirea, prin dispoziție, a locurilor speciale de afișaj, conform pct.-ului 51 din Programul 

calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în 

Parlamentul European în anul 2019 aprobat prin HG nr. 81/2019; 

 Circulara nr. 6041/G/SJ/2019 cu privire la obligația primarilor de a trimite la AEP copii de pe 

cererile de înscriere în listele electorale speciale, conform pct.-ului 52 din Programul 

calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în 

Parlamentul European în anul 2019 aprobat prin HG nr. 81/2019;  

 Circulara cu nr. 6056/G/SJ/2019 cu privire la aducerea la cunoștință publică a delimitării si 

numerotării secțiilor de votare și a sediilor acestora, conform pct.-ului 53 din Programul 

calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în 

Parlamentul European în anul 2019 aprobat prin HG nr. 81/2019; 

 Circulara nr. 6535/G/SJ/2019 cu privire la datele informaticienilor desemnați pentru 

sprijinirea activităţii centrelor de intervenţie operativă prevăzute la art. 10 alin. (2) din 



30 
 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, 

precum şi pentru remedierea deranjamentelor sistemelor informatice şi de comunicaţii 

utilizate în procesul electoral; 

 Circulara nr. 6751/G/SJ/2019 referitoare la aducerea la cunoștința publică a delimitării și 

numerotării secțiilor de votare, precum și a sediilor acestora; 

 Circulara nr. 7278/G/SJ/2019 cu privire la obligația primarilor de a pune la dispoziţia 

partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, un extras din Registrul electoral; 

 Circulara nr. 7430/G/SJ/2019 referitoare la întocmirea și tipărirea listelor electorale 

permanente din țară; 

 Circulara nr. 7475/G/SJ/2019 referitoare la asigurarea și dotarea sediilor birourilor electorale 

ale secțiilor de votare; 

 Circulara nr. 7701/G/SJ/2019 referitoare la asigurarea accesibilității sediilor secțiilor de 

votare. 

 

 d. Circulare transmise pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a alegerilor 

prezidențiale din anul 2019 

 

 Circulara nr. 12.266/G/SJ/2019 privind convocarea primarilor și secretarilor unităților 

administrativ-teritoriale la sesiunile de instruire, în data de 17.09.2019, cu privire la sarcinile 

ce le revin în vederea organizării și desfășurării  în bune condiții a alegerilor pentru 

Președintele României din anul 2019; 

 Circulara nr. 12.296/G/SJ/2019 cu privire la actele normative adoptate/emise/incidente pentru 

organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019; 

 Circulara nr. 12.436/G/SJ/2019 privind nominalizarea persoanelor care vor face parte din 

categoria informaticienilor, necesari pentru sprijinirea activităţii centrelor de intervenţie 

operativă pentru remedierea eventualelor disfuncţionalităţi ale Sistemului informatic de 

monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal; 

 Circulara nr. 12.618/G/SJ/2019 privind stabilirea, prin dispoziție, a locurilor speciale de 

afișaj; 

 Circulara nr. 13.087/G/SJ/2019 privind aducerea la cunoștință publică a delimitării si 

numerotării secțiilor de votare și a sediilor acestora, conform pct.-ului 67 din Programul 

calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României în 

anul 2019 aprobat prin HG nr. 630/2019; 

 Circulara nr. 13.392/G/SJ/2019 privind aducerea la cunoștință publică a delimitării si 

numerotării secțiilor de votare și a sediilor acestora de către primari, prin afișarea acesteia la 

sediul și pe site-ul primăriei; 

 Circulara nr. 13.499/G/SJ/2019, către Primarii din județul Alba, privind  amenajarea și 

dotarea secțiilor de votare din județul Alba; 

 Circulara nr. 13.595/G/SJ/2019 privind obligația primarilor de a pune la dispoziţia partidelor 

politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale care participă la alegeri, un extras din Registrul electoral; 

 Circulara nr. 13.644/G/SJ/2019 privind asigurarea sprijinului acordat prefectului, în vederea 

îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, în legătură cu asigurarea transportului grupat a 

materialelor/persoanelor implicate în procesul electoral la nivel de unitate administrativ 

teritorială – la/de la sesiunile de instruire, la exercitarea celorlalte atribuții ce le revin, potrivit 

legii, inclusiv preluarea/predarea de la și la biroul electoral județean/instituția prefectului a 

materialelor necesare procesului electoral/rezultatelor votării; 

 Circulara nr. 14.066/G/SJ/2019 privind asigurarea accesului operatorilor de calculator în 

localul secțiilor de votare în data de 31 octombrie 2019 între orele 10-18, pentru simularea 

generală a SIMPV; 

 Circulara nr. 14.070/G/SJ/2019 privind comunicarea datelor de contact ale sediilor secțiilor de 

votare; 
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 Circulara nr. 14.103/G/SJ/2019 privind convocarea președinților și a locțiitorilor BESV la 

sesiunile de instruire organizate în 5 și 6 noiembrie 2019 ; 

 Circulara nr. 14.125/G/SJ/2019 privind asigurarea accesibilității localurilor secțiilor de votare 

în vederea accesului persoanelor cu mobilitate redusă; 

 Circulara nr. 14.239/G/SJ/2019 referitoare la întocmirea și tipărirea listelor electorale 

permanente din țară de către primari; 

 Circulara nr. 14.242/G/SJ/2019 referitoare la interzicerea comercializării și consumului 

băuturilor alcoolice în ziua votării; 

 Circulara nr. 14.433/G/SJ/2019 referitoare la măsuri organizatorice cu privire la: asigurarea 

secretului votului prin utilizarea urnelor de vot netransparente, asigurarea accesului 

operatorilor de calculator rezerve în sediul primăriei în ziua de 10 noiembrie 2019, preluarea 

materialelor necesare procesului electoral în ziua de 9 noiembrie 2019, informarea 

managerilor unităților sanitare / asistență socială despre Decizia BEC nr. 56 privind votarea 

prin intermediul urnei speciale,  predarea materialelor rezultate din procesul electoral către 

biroul electoral județean; 

 Circulara nr. 15.004/G/SJ/2019 cu privire la organizarea și desfășurarea în bune condiții a 

turului II al alegerilor prezidențiale din data de 24 noiembrie 2019. 

 

 e. Activitate de instruire efectuată la sediul autorităților administrației publice locale pe 

anul 2019 

 

   În cursul anului 2019 prin Ordinul Prefectului nr. 257 din 02.07.2019 a fost aprobat 

Programul de îndrumare și control la sediul autorităţilor administraţiei publice locale. 

Tematica și cerințele minime urmărite privind activitatea de îndrumare și control ce s-a 

efectuat în anul 2019 la sediul autorităților administrației publice locale din unitățile administrativ 

teritoriale din județul Alba, au fost următoarele: 

 Verificarea numărului membrilor consiliului local conform ultimelor alegeri locale. 

Numărul consilierilor locali stabilit prin ordin al prefectului, în funcţie de numărul locuitorilor 

comunei, oraşului sau municipiului şi numărul de consilieri locali existent în prezent.  

 Verificarea evidenţei hotărârilor adoptate de consiliul local 

Hotărârile consiliului local sunt înregistrate într-un registrul special care va cuprinde numărul 

actului, obiectul acestuia, data adoptării, data comunicării, modul de executare şi eventualele sesizări 

de ilegalitate. 

 Verificarea respectării periodicităţii desfășurării şedinţelor consiliului local şi a adoptării de 

hotărâri. 

 Consiliul local se dizolvă de drept: în cazul în care acesta nu se întruneşte timp de două luni 

consecutiv, deşi a fost convocat conform prevederilor legale; în cazul în care nu a adoptat în 3 şedinţe 

ordinare consecutive nicio hotărâre (art.55, alin (1) din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările 

și completările ulterioare). 

 Verificarea Dosarului  special ale şedinţelor 

- dispoziţia prin care s-a convocat şedinţa (respectarea termenului de convocare de 5 zile în 

cazul şedinţelor ordinare şi de 3 zile în cazul şedinţelor extraordinare, conform art. 39 din Legea nr. 

215/2001, cu modificările și completările ulterioare); 

- ordinea de zi, aducerea la cunoştinţă a acesteia; 

- procesul verbal al şedinţei; 

- hotărârile adoptate în şedinţa respectivă, semnate şi ştampilate; 

- proiectele de hotărâri şi actele preparatorii care au stat la baza elaborării acestora; 

- procesele verbale de afişare ale proiectelor de hotărâri; 

- raportul comisiei de specialitate (art.44 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu modificările și 

completările ulterioare); 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al primarului (art.44 alin.1 

din Legea nr.215/2001 cu modificările și completările ulterioare). 

Dosarul special al şedinţei va fi numerotat, semnat şi sigilat de preşedintele de şedinţă şi de 

secretar, după aprobarea procesului-verbal. (art.42 alin.6 din Legea nr.215/2001 republicat).  

 Verificarea proceselor verbale ale şedinţelor consiliului local 

- convocarea la şedinţa consiliului local; 
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- prezenţa consilierilor locali în funcţie; 

- aprobarea ordinei de zi; 

- aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare; 

- dezbaterea problemelor în ordinea înscrisă pe ordinea de zi; 

- modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier; 

- semnătura preşedintelui de şedinţă şi a secretarului; 

- aducerea la cunoştinţă a hotărârilor (art. 49-50 din Legea nr.215/2001 cu modificările și 

completările ulterioare). 

 Verificarea condițiilor procedurale de vot la adoptarea Hotărârilor de către consiliile locale  

- verificarea cvorumului de ședință - art. 40 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: şedinţele se desfăşoară legal în 

prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie (cvorumul reprezintă numărul de membri, raportat la 

totalul membrilor unei autorităţi colegiale, care trebuie să fie prezenţi pentru ca activitatea respectivei 

autorităţi să se desfăşoare conform legii);  

- verificarea rezultatului votului (majoritatea cerută pentru votarea actului are în vedere 

numărul minim de voturi ale membrilor organului colegial necesar, conform legii, pentru adoptarea 

valabilă a actului administrativ), respectiv îndeplinirea condiţiilor impuse de art. 45 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, astfel:  

- majoritatea membrilor prezenţi (majoritatea simplă), în afară de cazurile în care legea sau 

regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate;  

- majoritatea consilierilor în funcţie (majoritatea absolută), pentru hotărârile privind bugetul 

local, hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii, hotărârile prin care se 

stabilesc impozite şi taxe locale, hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, 

regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră, hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea 

urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului, hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte 

autorităţi publice, cu persoane juridice române sau străine;  

- majoritatea de două treimi (majoritatea calificată) din numărul total al consilierilor în 

funcţie, pentru hotărârile privind patrimoniul;  

- respectarea votului secret, în cazul hotărârilor cu caracter individual cu privire la persoane;  

- verificarea participării la dezbateri şi la vot a persoanelor care au, direct sau prin soţ, soţie, 

afini sau rude până la gradul IV, un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii potrivit art. 46 

din Legea 215/2001, cu modificările și completările ulterioare. 

 Verificarea respectării procedurii legale de afişare şi comunicare a actelor administrative 

adoptate sau emise de autorităţile administrației publice locale. 

Afişarea proiectelor actelor administrative cu caracter normativ cu cel puţin 30 zile înainte de 

supunere spre analiză, avizare şi adoptare, conform prevederilor art.6 din Legea nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, stabilirea perioadei de 10 zile pentru primirea în 

scris a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor, desemnarea unei persoane din cadrul instituţiei 

responsabilă de relaţiile cu societatea civilă.  

Ordinea de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei sau ai 

oraşului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.  

Comunicarea către Instituţia Prefectului, de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale, a 

actelor adoptate/emise de autorităţile administraţiei publice locale, termenul de cel mult 10 zile pentru 

hotărârile consiliului local (art.48 alin. (2) din Legea nr.215/2001 republicat) şi 5 zile pentru 

dispoziţiile primarului (art.115 alin. (2) din Legea nr.215/2001 republicat). Existenţa registrului 

special de evidenţă privind comunicarea actelor către instituţia prefectului (art.48, alin.3 din Legea 

nr.215/2001). 

Aducerea la cunoştinţa publică a hotărârilor cu caracter normativ conform art. 49, alin.2 (prin 

afişare în termen de 5 zile de la data comunicării către Prefect).  

Afişarea procesului-verbal al şedinţei în termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, la sediul 

primăriei şi, după caz, pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritorial de către secretarul 

unităţii administrativ-teritoriale (art.42 alin. (7) din Legea nr.215/2001 republicat). 

Întocmirea proceselor verbale de afişare pentru fiecare dintre procedurile de afişare, mai sus 

arătate.  

 Verificarea Registrului de obiecţiuni de nelegalitate întocmit de către secretarul unității 

administrativ teritoriale. 
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 Verificarea întocmirii Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicată şi a O.G. 35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 

673/2002 şi Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali. 

 Verificarea depunerii de către aleşii locali a declaraţiilor de interese potrivit art. 74 din Legea 

nr.393/2004. Întocmirea dosarului special de păstrare a declaraţiilor de interese personale şi a 

registrului de interese.  

 Verificarea aprobării Statutul – cadru al unităţii administrativ teritoriale, conform O.G. nr. 

53/2002, aprobată prin Legea nr. 96/2003. 

 Verificarea evidenţei privind participarea în calitate de membru al UAT la societăţi 

comerciale, asociaţii, fundaţii, ADI etc.  

 Verificarea modului de respectare a dispoziţiilor Legii nr. 75/1994 privind arborarea 

drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către 

autorităţile şi instituţiile publice şi H.G. nr. 1157/2001 pentru aprobarea Normelor privind arborarea 

drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României 

 Verificarea respectării obligaţiei consilierilor locali de a organiza periodic, cel puţin o dată pe 

trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind 

problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii (art.51, alin. (3) din Legea nr.215/2001 republicat, art.50 

(2) din Legea 393/2004). Informarea trebuie consemnată în Registrul de intrări – ieşiri şi menţionată 

în procesul verbal al şedinţei consiliului local. 

 Verificarea respectării obligaţiei Comisiilor de specialitate ale consiliului local cu privire la  

prezentarea  consiliului local a raportului anual de activitate, care va fi făcut public prin grija 

secretarului (art.50, alin.(3) din Legea 393/2004).  

 Verificarea obligativităţii consilierilor locali, precum şi viceprimarului să prezinte un raport 

anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului (art.51, alin.(4) din Legea 

nr.215/2001, republicată). 

 Verificarea activităţii specifice primarului în calitate de reprezentant al statului 

-  Verificarea Registrul de evidenţă a dispoziţiilor; 

-  Verificarea atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului: primarul îndeplineşte 

funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară; 

-  Delegarea atribuţiilor de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară prin dispoziţie. 

-  Verificarea îndeplinirii atribuţiunilor primarului de a prezenta consiliului local, în primul 

trimestru al fiecărui an, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii 

administrativ-teritoriale (art. 63 alin.3 lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată); 

-  Verificare existenţei ROI şi ROF al primăriei; 

-  Verificarea existenței nomenclatorului arhivistic, confirmat de către Serviciul județean al 

Arhivelor Naționale. 

 Verificarea comunicării succesiunilor de către secretari către camera notarilor publici conform 

art. 117^1 din Legea nr. 215/2001. 

 Activitatea de informare şi relaţiile publice. 

 Verificarea respectării prevederilor O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea de soluţionare  a 

petiţiilor, aprobată prin Legea nr.233/2002 cu modificările şi completările ulterioare: 

- desemnarea persoanei care se ocupă cu activitatea de înregistrare şi ţinerea evidenţei 

petiţiilor; 

- registru special de evidenţă a petiţiilor; 

- înregistrarea petiţiilor şi rezolvarea acestora în termenul prevăzut de lege; 

 Verificarea respectării prevederilor Legii nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile publice 

şi a normelor metodologice prevăzute în H.G. nr.123/2002: 

 - afişarea listei cuprinzând informaţiile de interes public; 

 - desemnarea persoanei responsabile cu atribuţii în domeniu; 

 - organizarea punctelor de informare, documentare; 

 - regulamentul de organizare şi funcţionare; 

 - registru special de evidenţă a solicitărilor în scris şi verbale; 

 - buletinul informativ actualizat anual; 

 - întocmirea raportului anual de activitate. 
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 Verificarea respectării prevederilor H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de   

măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul:    

-  întocmirea planurilor de măsuri şi rezultatele obţinute; 

-  programul de relaţii cu publicul şi audienţe. 

 Verificarea respectării prevederilor  Legii nr.52/2003, republicată privind transparenţa 

decizională în administraţia publică; 

 Verificarea desemnării persoanei  din cadrul instituţiei, responsabilă pentru relaţia cu 

societatea civilă, care să primească propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire 

la proiectul de act normativ propus. 

 Verificarea existenței raportului anual de activitate. 

 Verificarea constituirii Comisiei de disciplină (H.G. nr. 1344/2007). 

 Verificarea constituirii Comisiei paritare (H.G. nr. 833/2007).  

 Verificarea activităţii comisiei locale pentru aplicarea legilor fondului funciar  

- numărul cererilor nesoluționate, la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, depuse în 

baza Legii nr. 18/1991, republicată şi modificată, a Legii nr.169/1997, a Legii nr. 1/2000, a Legii 

nr.247/2005, conform registrului special (art.9 alin 6, Legea 18/1991 republicată,) precum și suprafața 

aferentă (necesar de teren); 

-  numărul cererilor soluţionate (în intervalul – intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013 și data 

efectuării verificărilor) cu suprafața aferentă; 

- numărul cererilor nesoluționate, la data verificării, depuse în baza Legii nr. 18/1991, 

republicată şi modificată, a Legii nr.169/1997, a Legii nr. 1/2000, a Legii nr.247/2005, cu suprafața 

aferentă. 

 

 Concluziile activității de îndrumare și control, principalele deficienţe sau nereguli 

constatate, măsurile şi termenele dispuse pentru remedierea acestora. 

 

În perioada stabilită s-au efectuat 13 activități de îndrumare și control la sediul autorităților 

administrației publice locale din următoarelor unități administrativ teritoriale: Fărău, Hopârta, 

Sântimbru, Vidra, Săliștea, Ceru Băcăinți, Abrud, Lupșa, Șugag, Săsciori, Bucerdea Grânoasă, 

Blandiana, Mihalț. 

Principalele deficienţe constatate și măsurile dispuse în urma controalelor desfăşurate, au 

vizat: 

 informațiile prevăzute de art. 5 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 să fie actualizate și 

publicate anual într-un buletin informativ, potrivit art. 5 alin.2 din Legea nr. 544/2001;  

 publicarea din oficiu a unui raport periodic de activitate , cel puțin anual , care va fi 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a  III – a, potrivit art. 5 alin. 3 din Legea 

nr. 544/2001; 

 constituirea la nivelul comunelor a comisiei de disciplină ( H.G. nr. 1344/2007) și a 

comisiei paritare ( H.G. 833/2007). 

 desemnarea unei persoane care să se ocupe cu organizarea activității de primire, 

înregistrare și rezolvarea petițiilor, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2002, astfel 

cum au fost modificată și completată prin Legea nr. 233/2002; 

 stabilirea programului de audiență și programului de relații cu publicul, care vor fi afișate 

la avizierul primăriei și la punctele de informare de pe raza UAT-urilor; 

 inițierea și supunerea aprobării a Planului de măsuri pentru combaterea birocrației , 

conform H.G. nr. 1723/2004; 

 lipsa convocării lunare a ședințelor ordinare; 

 prezentarea în consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind 

starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, care se publică 

pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale în condiţiile legii, conform 

prevederilor art. 155 alin. 3 lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 se va face public Raportul anual privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

în conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 52/2003; 

 începerea demersurile necesare pentru reactualizarea Nomenclatorului arhivistic al 

unităţilor administrativ-teritoriale; 
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 dosarele care cuprind lucrările şi documentele dezbătute în şedinţele consiliului local să 

conţină toate documentele cerute de legislaţia în vigoare, să fie sigilate, numerotate, 

semnate și ștampilate; 

 registrele speciale ale declaraţiilor de avere şi de interese ale aleşilor locali, în 

conformitate cu prevederile HG nr. 175/2008 privind stabilirea modelelor Registrului 

declaraţiilor de avere şi Registrului declaraţiilor de interese, completate la zi; 

 dosare speciale de păstrare a declaraţiilor de avere şi interese ale aleşilor locali, 

comunicate Agenţiei Naţionale de Integritate în termenul prevăzut de lege, respectiv cel 

târziu până la data de 15 iunie a anului în curs pentru anul precedent; 

 Întocmirea rapoartelor de activitate ale consilierilor, a viceprimarului și a comisiilor de 

specialitate; 

 se va comunica, în conformitate cu prevederile art.243 alin.3) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, “o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale 

camerei notarilor publici, precum şi oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară, în a 

cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu: a) în termen de 30 de 

zile de la data decesului unei persoane, în situaţia în care decesul a survenit în localitatea 

de domiciliu;/b) la data luării la cunoştinţă, în situaţia în care decesul a survenit pe raza 

altei unităţi administrativ-teritoriale;/c) la data primirii sesizării de la oficiul teritorial, în a 

cărei rază de competenţă teritorială se află imobilele defuncţilor înscrişi în cărţi funciare 

înfiinţate ca urmare a finalizării înregistrării sistematice”. Conform alin.7) 

“Neîndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin.3) atrage sancţionarea disciplinară şi 

contravenţională a persoanei responsabile.”; 

 întocmirea tabelelor cu prezenţa consilierilor la şedinţele de comisie; 

 rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate vor fi întocmite pentru fiecare proiect 

de hotărâre în parte şi vor fi motivate în fapt şi în drept (art. 136 alin. 6 din Codul 

administrativ: „După examinarea proiectului de hotărâre, comisia de specialitate a 

consiliului local emite un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea 

proiectului.”. “Avizele întocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesară, atât 

amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse.” (art. 141 alin. 11 din Codul 

administrativ); 

 secretarul comisiei de specialitate a consiliului local va consemna lucrările şedinţelor 

comisiei într-un proces-verbal. După încheierea şedinţei, procesul-verbal este semnat de 

către preşedintele şi secretarul comisiei. (art. 141 alin. 14-Cod administrative). Procesele-

verbale, avizele comisiei, listele de prezenţă se vor păstra în dosare speciale; 

 vor întocmi şi publica prin intermediul secretarului, rapoartele anuale de activitate ale 

comisiilor de specialitate; 

 consilierii locali și viceprimarul vor prezenta Raportul anual de activitate, potrivit art. 225 

alin. 2 din Codul Administrati; 

 consilierii locali vor organiza întâlniri şi vor acorda audienţe cetăţenilor, urmând a 

prezenta, în cadrul şedinţelor de consiliu local, problemele ridicate de cetăţeni și 

informări ; 

 consilierii locali vor aproba prin hotărâre actualizarea Regulamentului privind 

organizarea şi funcţionarea Consiliului Local, în conformitate cu modificările aduse de 

Codul administrativ;  

 deschiderea Registrului special de evidenţă a petiţiilor; 

 înregistarea, numerotarea și legarea tuturor registrelor existente la nivelul instituției; 

 înființarea, asigurarea funcționalității site-ului oficial și actualizarea acestuia în timp util, 

în sensul legii; 

 se va desemna persoană care să se ocupe cu organizarea activității de primire, înregistrare 

şi rezolvare a petiţiilor, persoană care va urmări ca răspunsul la petiţiile depuse la sediul 

instituţiei să fie comunicate în termenul legal de 30 de zile de la data înregistrării acestora 

în conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2002, astfel cum a fost modificată şi 

completată prin Legea nr. 233/2002 ; 

 se va face public Raportul anual privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

în conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 52/2003; 



36 
 

 se vor preocupa ca informaţiile prevăzute de art. 5 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 să fie 

actualizate şi publicate anual într-un buletin informativ, potrivit art. 5 alin. 2 din Legea nr. 

544/2001; 

 dosarele care cuprind lucrările şi documentele dezbătute în şedinţele consiliului local, să 

fie sigilate, numerotate, semnate și ștampilate; 

 registrele speciale de evidenţă privind comunicarea actelor administrative către Instituţia 

Prefectului, distincte pentru dispoziții și hotărâri, precum și un registru privind 

obiecțiunile de legalitate, potrivit art. 197 alin.3 din Codul administrativ; 

 se vor preocupa de completarea corectă și completă a registrului de intrare – ieșire, de 

rezolvarea corespondenţei în termen legal și vor urmări ca în registrul general de intrare-

ieşire să fie consemnat în mod corect repartizarea acesteia pe compartimentele de 

specialitate ale instituţiei; 

În urma activității de îndrumare și control s-au întocmit Note de constatare de către consilierii 

juridici participanți la activitate şi s-au dispus măsuri în funcţie de neregulile constatate. Notele de 

constatare au fost transmise, după aprobarea de către Prefectul județului, către autoritățile 

administrației publice locale pentru însușire și luare a măsurilor ce se impun în vederea înlăturării 

deficiențelor constatate. 

 Activitățile de instruire, prin consilierii juridici ai  la sediul autorităților administrației publice 

locale vor continua și în anul 2020. 

 

 4.2.4. Reprezentarea Instituției Prefectului la instanțele judecătorești 

 

Cu privire la reprezentarea Comisiei județene Alba de fond funciar la instanțele judecătorești, 

comisie ce își desfășoară activitatea pe lângă Instituția Prefectului, în cursul anului 2019 au fost 

înregistrate un număr de 74 cauze noi având ca obiect fond funciar.  

Sub aspectul soluționării cauzelor înregistrate în cursul anului 2019, situația se prezintă în 

felul următor:  

- anulare hotărâri ale Comisiei județene Alba de fond funciar: 31 cauze, 7 soluționate 

favorabil în primă instanță, 2 soluționate nefavorabil în primă instanță, 22 se află pe rolul 

instanțelor de judecată;  

- anulare titluri de proprietate: 19 cauze, 18 cauze aflate pe rolul instanțelor de judecată, o 

cauză suspendată;  

- obligația de a face: 10 cauze, toate află pe rolul instanțelor de judecată;  

- altele: 2 cauze, ambele aflate pe rolul instanțelor de judecată.  

De asemenea, în cursul anului 2019 au fost gestionate un număr de 156 cauze având ca obiect 

fond funciar, înregistrate în anii anteriori, situația soluționării acestora prezentându-se după cum 

urmează:  

- anulare hotărâri ale Comisiei județene Alba de fond funciar: 29 cauze, din care 24 cauze 

se află pe rolul instanțelor de judecată, iar 5 cauze au fost soluționate favorabil;  

- anulare/modificare titluri de proprietate: 88 cauze, din care 70 cauze se află pe rolul 

instanțelor de judecată, două cauze au fost soluționate nefavorabil, iar 16 cauze au fost 

soluționate favorabil;  

- obligația de a face: 38 cauze, din care 27 cauze se află pe rolul instanțelor de judecată, iar 

11 cauze au fost soluționate favorabil;  

- altele: o cauză, aflată pe rolul instanței de judecată.  

În cursul anului 2019 au fost soluționate definitiv un număr de 4 din cele 7 acțiuni civile, 

având ca obiect constatarea nulității absolute ale actelor de reconstituire a dreptului de proprietate 

asupra terenurilor agricole și forestiere, promovate de Prefectul Județului Alba, în contradictoriu cu 

moștenitorii autorului Bánffý Dániel, acte ce decurg din aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, 

(conform Tabel nr.7). 
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Instanța de 

judecată 

Nr. dosar Obiect: Fond funciar 1. Stadiu procesual - 

FOND 

2. Stadiu procesual – căi 

de atac 

ordinare/extraordinare  

Privește: 

Curtea de 

Apel Alba 

Iulia – Secția 

Civilă 

1289/175/2016 Anulare act – Titlul de 

proprietate nr.  

14188/1718/21.01.200

9, emis pe numele 

Bethlen Ana, Bethlen 

Susana Agneta, 

Szentkuti Eva, cu 

suprafața de 45,51 ha 

păşune. 

Recursul declarat de apelantele 

Bethlen Ana, Bethlen Susana 

Agneta și Szentkuti Eva 

împotriva Deciziei Civile nr. 

730/A/2017 a Tribunalului 

Alba. Soluționat la data de 13 

iunie 2018, în sensul că a fost 

admisă excepția 

inadmisibilității recursului 

formulată de intimații Prefectul 

Județului Alba și Comisia 

județeană Alba de fond funciar. 

Teren pe raza UAT 

– Comuna Hopârta 

(45,51 ha pășune). 

Curtea de 

Apel Alba 

Iulia – Secția 

Civilă 

1291/175/2016 Anulare act – Titlul de 

proprietate nr. 

14188/1726/24.03.200

9, emis pe numele 

pârâtelor Bethlen Ana, 

Bethlen Susana 

Agneta, Szentkuti Eva, 

cu suprafața de 23,75 

ha, teren cu  

vegetație forestieră. 

Recursul declarat de apelantele 

Bethlen Ana, Bethlen Susana 

Agneta și Szentkuti Eva 

împotriva Deciziei Civile nr. 

726/A/2017 a Tribunalului 

Alba. Soluționat la data de 28 

iunie 2018, în sensul că a fost 

admisă excepția 

inadmisibilității recursului 

formulată de intimații Prefectul 

Județului Alba și Comisia 

județeană Alba de fond funciar. 

Teren pe raza UAT 

– Comuna Hopârta 

(23,75 ha teren cu 

vegetație 

forestieră). 

Tribunalul 

Alba – 

Secția I 

Civilă 

1290/175/2016 Anulare act – Titlul de 

proprietate nr. 

14129/1649/18.09.200

7, emis pe numele 

pârâtelor Bethlen Ana, 

Bethlen Susana 

Agneta, Szentkuti Eva, 

cu suprafața de 9,06 

ha teren agricol. 

Apelul declarat de pârâtele 

Bethlen Ana, Bethlen Susana 

Agneta și Szentkuti Eva 

împotriva Sentinței Civile nr. 

357/2017 a Judecătoriei Aiud. 

Soluționat la data de 29 

noiembrie 2018, în sensul 

respingerii apelului formulat, 

până la această dată nefiind 

comunicată decizia. 

Teren pe raza UAT 

– Comuna Hopârta 

(9,06 ha teren 

agricol). 

Tribunalul 

Alba – 

Secția I 

Civilă 

1472/175/2016 Anulare act – Titlul de 

proprietate nr. 

14206/2404/19.07.201

0, emis pe numele 

Bethlen Ana, Bethlen 

Susana Agneta şi 

Szentkuti Eva, cu 

suprafața de 40,155 ha 

teren agricol. 

Recursul declarat de apelantele 

Bethlen Ana, Bethlen Susana 

Agneta și Szentkuti Eva 

împotriva Deciziei Civile nr. 

127/A/2019 a Tribunalului 

Alba. Soluționat la data de 2 

octombrie 2019, în sensul că a 

fost respins recursul formulat. 

Teren pe raza UAT 

– Comuna Lopadea 

Nouă (40,155 ha 

teren agricol). 

Judecătoria 

Aiud 

1471/175/2016 Anulare act – Titlul de 

proprietate nr. 

14162/2299/06.10.200

Apelul declarat de pârâtele 

Bethlen Ana, Bethlen Susana 

Agneta și Szentkuti Eva 

Teren pe raza UAT 

– Comuna Lopadea 

Nouă (24,35 ha 



38 
 

8, emis pe numele 

Bethlen Ana, Bethlen 

Susana Agneta şi 

Szentkuti Eva, cu 

suprafața de 24,35 ha 

teren cu vegetație 

forestieră. 

împotriva Sentinței Civile nr. 

1152/2017 a Judecătoriei Aiud. 

Soluționat la data de 12 

decembrie 2019, în sensul 

respingerii apelului formulat, 

până la această dată nefiind 

comunicată decizia. 

teren cu vegetație 

forestieră). 

Judecătoria 

Aiud 

4167/175/2016 Anulare act – Titlul de 

proprietate nr. 

14206/2407/13.08.201

0, emis pe numele 

Bethlen Ana, Bethlen 

Susana Agneta şi 

Szentkuti Eva,  cu 

suprafața de 8,90 ha 

teren cu vegetație 

forestieră. 

Apelul declarat de pârâtele 

Bethlen Ana, Bethlen Susana 

Agneta și Szentkuti Eva 

împotriva Sentinței Civile nr. 

1153/2017 a Judecătoriei Aiud. 

Soluționat la data de 22 

octombrie 2019, în sensul 

respingerii apelului formulat, 

până la această dată nefiind 

comunicată decizia. 

Teren pe raza UAT 

– Comuna Lopadea 

Nouă (8,90 ha 

teren cu vegetație 

forestieră). 

Judecătoria 

Aiud 

1473/175/2016 Anulare act – Titlul de 

proprietate nr. 

14126/2218/30.10.200

7, emis pe numele 

Bethlen Ana, Bethlen 

Susana Agneta şi 

Szentkuti Eva,  cu 

suprafața de 1,40 ha 

teren cu vegetație 

forestieră. 

Apelul declarat de pârâtele 

Bethlen Ana, Bethlen Susana 

Agneta și Szentkuti Eva 

împotriva Sentinței Civile nr. 

1152/2017 a Judecătoriei Aiud. 

Soluționat la data de 12 

decembrie 2019, în sensul 

respingerii apelului formulat. 

Despre soluția pronunțată de 

instanța de apel a fost informat 

Ministerul Finanțelor Publice 

prin adresa Instituției 

Prefectului – Județul Alba nr. 

11796/III/G/SJ/2019, O.C.P.I. 

Alba prin adresa Instituției 

Prefectului – Județul Alba nr. 

11796/II/G/SJ/2019 și Comisia 

locală de fond funciar Lopadea 

Nouă prin adresa Instituției 

Prefectului – Județul Alba nr. 

11796/II/G/SJ/2019.   

Teren pe raza UAT 

– Comuna Lopadea 

Nouă (1,40 ha 

teren cu vegetație 

forestieră).  

          Tabel nr.7 Bánffý Dániel 

 Dosarul nr. 1291/175/2016 al Judecătoriei Aiud a fost soluționat definitiv. 

În considerarea prevederilor art. 4 alin. 8 din Legea nr. 374/2006 privind suspendarea 

serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise 

documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea 

Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare,   

Prin adresa Comisiei județene Alba de fond funciar nr. 6708/G/SJ/2019 s-a solicitat Gărzii 

Forestiere Cluj să ia măsurile legale cu privire la serviciul public cu specific silvic derulat asupra 

suprafeței de teren cu vegetație forestieră de 23,75 ha. 

Prin adresa nr. 6072/10.05.2019 s-a comunicat Instituției Prefectului – Județul Alba că Garda 

Forestieră Cluj a constatat încetarea suspendării serviciului public cu specific silvic pentru terenul  

forestier în suprafață de 23,75 ha, ca urmare a constatării nulității absolute a Titlului de Proprietate nr. 

14188/1726/2009, eliberat numitelor Bethlen Ana, Bethlen Susana-Agneta, Szentkuti Eva, cu 
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mențiunea că Direcția Silvică Alba și Ocolul Silvic Aiud vor întreprinde demersurile necesare pentru 

reînscrierea terenului în evidențele amenajistice și în proprietatea statului.    

 Aceleași demersuri au fost efectuate de Comisia județeană Alba de fond funciar și cu privire 

la Dosarul nr. 1473/175/2016 al Judecătoriei Aiud. După soluționarea definitivă a acestui dosar, prin 

respingerea apelului promovat de petentele Bethlen Ana, Bethlen Susana-Agneta, Szentkuti Eva,  

Prin adresa Comisiei județene Alba de fond funciar nr. 11795/G/SJ/2019 s-a solicitat Gărzii 

Forestiere Cluj să ia măsurile legale cu privire la serviciul public cu specific silvic derulat asupra 

suprafeței de teren cu vegetație forestieră de 1,40 ha. 

Prin adresa nr. 13964/24.09.2019 s-a comunicat Instituției Prefectului – Județul Alba că 

Garda Forestieră Cluj a constatat încetarea suspendării serviciului public cu specific silvic pentru 

terenul  forestier în suprafață de 1,40 ha, ca urmare a constatării nulității absolute a Titlului de 

Proprietate nr. 14126/2218/2007, eliberat numitelor Bethlen Ana, Bethlen Susana-Agneta, Szentkuti 

Eva, cu mențiunea că Direcția Silvică Alba și Ocolul Silvic Aiud vor întreprinde demersurile necesare 

pentru reînscrierea terenului în evidențele amenajistice și în proprietatea statului.   

 Activitatea de emitere a ordinelor cu caracter individual și/sau normativ 

 

Potrivit prevederilor Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, 

cu completările şi modificările ulterioare, pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, prefectul emite 

ordine.  

După intrarea în vigoare a Codului Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019, pentru 

îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, prefectul a emis ordine în temeiul art. 275 al acestui act 

normativ.  

În anul 2019 Prefectul județului Alba a emis un număr total de 417 ordine. Pentru aceste 

ordine a fost acordat aviz de legalitate de către consilierii juridici din cadrul Serviciului verificarea 

legalităţii actelor, contencios administrativ, urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu și 

alegeri.  

Toate ordinele emise au avut caracter individual. Nu au fost emise ordine cu caracter 

normativ.  

 Au fost emise un nr. total de 405 ordine de prefect cu caracter tehnic/de specialitate. 

 Au fost emise un nr. de 5 ordine de prefect în calitate de președinte al comitetului 

pentru situații de urgență. 

 Au fost emise un nr. de 7 ordine de prefect prin care s-au constituit comisii mixte de 

verificare. 

 

Ordinele emise în intervalul menţionat au avut ca obiect, în principal: 

 

 ordine privind atribuirea terenului aferent imobilelor construcţie conform art. 36 din Legea 

nr.18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu completările şi modificările ulterioare; De 

menţionat este faptul că anterior emiterii ordinului privind atribuire a terenului aferent 

imobilului construcţie, consilierii juridici conform repartizării pe localităţi, acordă aviz de 

legalitate pe propunerea formulată de autoritatea administrației publice locale, iar în măsura în 

care aceasta nu corespunde prevederilor legale, documentaţia se returnează cu motivaţia 

corespunzătoare; 

 ordine ce reglementează probleme de personal, salarizare (încadrare, promovare, reorganizare 

activitate, suspendare/încetare raporturi de muncă, majorări salariale conform prevederilor 

legale în vigoare, constituire comisii pentru organizarea concursurilor de ocupare a unor 

posturi vacante); 

Celelalte ordine au vizat: 

 

 ordine privind constituire comisii (comisii de control, reorganizare comisii locale de fond 

funciar şi comisii constituite în temeiul unor legi speciale); 

 ordine privind încetarea înainte de expirarea duratei normale a unor mandate de aleși locali; 

 ordine emise pentru organizarea activității pentru alegerea membrilor din România în 

Parlamentul European în anul 2019 



40 
 

 ordine emise în activitatea de organizare alegerilor pentru Președintele României din anul 

2019 

 ordine pentru convocarea ședințelor Colegiului Prefectural al județului Alba; 

 ordine privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență; 

 ordin stabilire/aplicare viza controlului financiar preventiv; 

 ordin privind stabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2019, la nivelul unităților 

administrativ teritoriale; 

 ordine de îndreptare a erorilor materiale strecurate în cuprinsul unor ordine emise anterior de 

Prefectul județului Alba; 

 ordin de delegare a unor atribuții personalului din cadrul instituției prefectului; 

 ordin  constituire comisie de selecționare a ștampilelor deținute de Instituția Prefectului – jud. 

Alba care conțin stema României- scoase din uz. 

 ordin  constituire grup de lucru județean pentru întocmire amenajamente pastorale 

 ordin constituire la nivelul Instituției Prefectului - Județul Alba a Comisiei de selecționare a 

documentelor 

 ordin  constituire comisie pentru identificarea şi recunoaşterea hotarelor dintre unităţile 

administrativ-teritoriale Teiuș și Sântimbru din județul Alba 

 ordin reorganizare Comisia de disciplină pentru analizarea şi propunerea modului de 

soluţionare a sesizării privitoare la faptele secretarilor unităţilor administrativ teritoriale 

sesizate ca abateri disciplinare 

Totodată au fost întocmite un număr de 8 adrese privind restituirea documentațiilor înaintate 

instituției prefectului ce aveau ca obiect propunerea de atribuire în proprietate prin ordin al prefectului 

a terenului potrivit prevederilor art. 36 din legea nr. 18/1991 legea fondului funciar, republicată, în 

vederea completării. 

 

  4.2.5. Activitatea desfășurată de Comisia de disciplină 

 

a. Activitatea desfășurată de Comisia de disciplină pentru analizarea şi propunerea modului 

de soluţionare a sesizării privitoare la faptele funcţionarilor publici din cadrul Instituţiei Prefectului 

– judeţul Alba pentru anul 2019 

 Comisia de disciplină pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a sesizării 

privitoare la faptele funcţionarilor publici din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Alba este 

constituită prin Ordinul Prefectului judeţul Alba nr. 167/02.04.2018. 

 În anul 2019 pe rolul comisiei de disciplină nu au fost înregistrate sesizări privitoare la faptele 

funcționarilor publici din cadrul Instituției Prefectului județul Alba. 

b. Activitatea desfășurată de Comisia de disciplină pentru analizarea și propunerea modului 

de soluționare a sesizării privitoare la faptele secretarilor unităților administrativ teritoriale sesizate 

ca abateri disciplinare 

Comisia de disciplină pentru analizarea și propunerea modului de soluționare a sesizării 

privitoare la faptele secretarilor unităților administrativ teritoriale sesizate ca abateri disciplinare a fost 

constituită prin Ordinul Prefectului judeţul Alba nr. 193/18.05.2017. 

În cursul anului 2019 pe rolul Comisiei de disciplină pentru analizarea și propunerea modului 

de soluționare a sesizării privitoare la faptele secretarilor unităților administrativ teritoriale sesizate ca 

abateri disciplinare a judeţului Alba, nu au fost înregistrate sesizări privitoare la faptele secretarilor 

unităților administrativ teritoriale. 

 

 Activitatea desfășurată de Comisia județeană de atribuire de denumiri 

 

Comisia de atribuire de denumiri a judeţului Alba, reorganizată prin Ordinele Prefectului 

judeţului Alba nr. 20 din data de 16 ianuarie 2019 și nr. 341 din data de 3 octombrie 2019 având în 

vedere prevederile art. 4 lit. c) din Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 

564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri 

judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, elaborează anual un raport de activitate. 

Comisia, la iniţiativa preşedintelui acesteia, inițial doamna Monica Popescu, ulterior domnul 

Mera Nicolae – Gheorghe, care au ocupat, pe rând, funcția de subprefect al județului Alba în cursul 

anului 2019, s-a întrunit în anul 2019 în 4 şedinţe de lucru, prin convocare telefonică a membrilor săi 
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de către secretariatul acesteia asigurat de Serviciul verificarea legalităţii actelor, contencios 

administrativ, urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu și alegeri din cadrul instituției 

prefectului şi a analizat documentele depuse de consiliile locale din judeţul Alba în vederea obţinerii 

avizului pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri. 

În temeiul art. 3 alin. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările 

şi completările ulterioare şi Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atribuire de denumiri 

judeţene aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 564/2008, Comisia 

de atribuire de denumiri a judeţului Alba a avizat 4 proiecte de hotărâre privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri de străzi. 

Hotărârile comisiei au fost adoptate cu votul favorabil al membrilor prezenţi care, în acest 

sens, au semnat şi procesul – verbal al şedinţei în care s-a consemnat desfăşurarea lucrărilor. 

La emiterea avizului au fost avute în vedere aspecte privind concordanţa propunerii cu 

tradiţiile româneşti în domeniu, cu specificul social – cultural şi tradiţia istorică a fiecărei localităţii, 

astfel încât noile denumiri să fie în concordanţă cu cele existente, iar cartierele de locuinţe să conţină 

o unitate de denumiri într-un anumit domeniu (ex. cartierul florilor, al scriitorilor, al istoricilor, etc.).  

Fiecare solicitare, precum şi avizele comisiei, s-au înregistrat intr-un registru propriu de către 

secretarul comisiei. Cele 4 avize emise în anul 2019 au fost eliberate solicitanţilor şi afişate pe site – 

ul Instituţiei Prefectului  - Județul Alba de către secretariatul comisiei. De asemenea, un exemplar al 

fiecărui aviz alături de documentaţia aferentă a fost arhivat şi predat la arhiva instituţiei prefectului 

potrivit art. 6 alin. (2) lit. l) din regulament.  

 

 4.2.6. Activitatea de Contencios-administrativ 

 

În anul 2019 consilierii juridici au reprezentat Prefectul Județului Alba într-un număr de 35 

dosare având ca obiect anularea actelor administrative emise sau adoptate de autoritățile administrației 

publice locale din județul Alba.  

Acțiunile în contencios administrativ promovate de Prefect, în virtutea dreptului de tutelă 

administrativă prevăzută la nivel constituțional de art. 123 alin. (5) din Constituția României, 

republicată, iar la nivel legislativ de prevederile art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, de art. 19 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 340/2004 privind 

prefectul și instituția prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 255 alin. 2 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și de art. 3 alin. (1) din Legea 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, au vizat în 

principal: 

 Vânzarea unui imobil – construcție care nu aparține domeniului privat al unității administrativ 

– teritoriale; 

 Aprobarea delegării serviciului de transport public local fără respectarea prevederilor art. 45 

alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Retragerea îndeplinirii temporare a atribuțiilor viceprimarului și aprobarea delegării 

îndeplinirii temporare a atribuțiilor viceprimarului; 

 Acordarea sporului de dificultate în procent de 50% președintelui comisiei locale de fond 

funciar; 

 Acordarea normei de hrană pentru secretarul unei unități administrativ-teritoriale (comună); 

 Acordarea unor ajutoare de urgență pentru un număr de persoane din cadrul unei unități 

administrativ-teritoriale (comună);   

 Prelungirea valabilității Contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport public 

local de persoane prin curse regulate fără respectarea prevederilor art. 46 alin. 3 din Legea nr. 

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței agroalimentare; 

 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice cu plată; 

 Aprobarea suplimentării contribuției unei unități administrativ-teritoriale la o asociație 

intercomunitară de dezvoltare; 

 Aprobarea unor acte adiționale la contracte de administrare a unor unități de învățământ; 

 Modificarea titlului și conținutului unei hotărâri adoptate de consiliul local; 
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 Acordarea unor sume de bani din bugetul local pentru activități desfășurate de o unitate de 

cult; 

 Desemnarea în calitate de gestionar al unei unități administrative-teritoriale (comună), a 

viceprimarului; 

 Aprobarea transferului în interesul serviciului a unui secretar de la o comună la alta; 

 Aprobarea înființării unei asociații sportive și alocarea unor sume de bani pentru desfășurarea 

activităților asociației; 

 Aprobarea instituirii taxei speciale pentru promovarea turistică a unei unități administrativ-

teritoriale (municipiu); 

 Acordarea unor premii de excelență funcționarilor publici și personalului contractual din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Un aspect important de menționat este faptul că și în cursul anului 2019 o parte din activitatea 

consilierilor juridici ai Instituției Prefectului – Județul Alba la instanțele de contencios administrativ a 

avut în vedere și reprezentarea în litigiile promovate de Prefect în anul 2017 cu privire la acordarea de 

către Primarii unui număr de 47 unități administrativ-teritoriale din județul Alba a indemnizației de 

dispozitiv în cuantum de 25 % funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarilor, Direcțiilor de Asistență Socială, Serviciilor de Asistență Socială din 

subordinea Consiliilor Locale, Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor din 

subordinea Consiliilor Locale.  

Sub acest aspect, prezentăm mai jos (Tabel nr.8) stadiul soluționării dosarelor în anul 2019, 

pe localități:  

Nr. 

crt. 

Denumire 

UAT 

Nr. dosar Termen/Soluția pronunțată/Instanța de judecată pe rolul 

căreia se află dosarul 

1.  
Alba Iulia 

5262/107/2017 T: 05.11.2019 

Tribunalul Alba - Suspendat în temeiul art. 413 alin. 1 pct. 1 

C.pr.civ., până la soluționarea Dosarului nr. 5128/107/2017. 

2.  
Alba Iulia 

5128/107/2017 T: 16.01.2019  

Curtea de Apel Alba Iulia  - respins recursul Sindicatului Liber 

Solidaritatea și al Primarului Mun. Alba Iulia formulat împotriva 

Sent. Adm. nr. 538/CAF/2018 a Tribunalului Alba. 

3.  
Aiud 

5378/107/2017 T:27.02.2019 Tribunalul Alba – admis acțiunea Prefectului; 

sentință definitivă. 

4.  
Aiud 

5382/107/2017 T:27.02.2019 Tribunalul Alba – admis acțiunea Prefectului; 

sentință definitivă. 

5.  
Aiud 

5317/107/2017 T:19.03.2019 Tribunalul Alba – admis acțiunea Prefectului; 

sentință definitivă. 

6.  
Aiud 

5379/107/2017 T:15.04.2019 Tribunalul Alba – admis acțiunea Prefectului; 

sentință definitivă. 

7.  
Aiud 

5380/107/2017 T:20.03.2019 Tribunalul Alba – admis acțiunea Prefectului; 

sentință definitivă. 

8.  
Aiud 

5383/107/2017 T:19.03.2019 Tribunalul Alba – admis acțiunea Prefectului; 

sentință definitivă. 

9.  
Aiud 

5381/107/2017 T:20.03.2019 Tribunalul Alba – admis acțiunea Prefectului; 

sentință definitivă. 

10.  
Aiud 5384/107/2017 T:15.04.2019 Tribunalul Alba – admis acțiunea Prefectului; 
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sentință definitivă. 

11.  
Aiud 

5471/107/2017 T:28.03.2019 Tribunalul Alba – admis acțiunea Prefectului; 

sentință definitivă. 

12.  
Aiud 

5589/107/2017 T:18.02.2019 Tribunalul Alba – admis acțiunea Prefectului; 

sentință definitivă. 

13.  
Aiud 

5590/107/2017 T:15.03.2019 Tribunalul Alba – admis acțiunea Prefectului; 

sentință definitivă. 

14.  
Cut 

5179/107/2017* T:01.03.2019 Tribunalul Alba – admis acțiunea Prefectului; 

sentință definitivă. 

15.  
Gârbova 

5222/107/2017* T:27.03.2019 Tribunalul Alba – respins acțiunea Prefectului; 

sentință definitivă. 

16.  
Lupşa 

5369/107/2017* T:18.01.2019 Tribunalul Alba – admis acțiunea Prefectului; 

sentință definitivă. 

                                                                                                                Tabel nr. 8 Stadiul soluționării dosarelor 2019 

 

 4.3. Urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu Aplicarea legilor 

fondului funciar 

  
 4.3.1. Aplicarea legilor fondului funciar 

 

În vederea desfășurării în bune condiții a activității Comisiei judeţene Alba pentru 

reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor este întocmit și aprobat, prin 

Hotărârea Comisiei judeţene Alba nr. 147 din 23 martie 2018, ”Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea Comisiei judeţene Alba pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor şi modului de lucru al acesteia cu comisiile comunale/orăşeneşti/municipale pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor”.  

Actele normative în baza cărora își desfășoară activitatea Comisia judeţeană Alba pentru 

reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, sunt cu preponderență următoarele: 

 Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 

celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii 

nr.169/1997; 

 Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele 

măsuri adiacente; 

 Legea nr. 209/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 90/1998 privind măsuri 

pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 

 Legea nr. 218 din 25 noiembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.1/1998 pentru modificarea articolului 9 din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată;  

 Legea nr. 545/2001 pentru completarea art. 36 din Legea fondului funciar nr.18/1991; 

 Legea nr. 400/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2001 pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea şi 

completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 

agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi 

ale Legii nr. 169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991, republicată; 

 Legea nr. 358/2005 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991; 

 Legea nr. 341/2006 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991; 

 Legea nr. 47/2007 pentru completarea art. 5 din Legea fondului funciar nr. 18/1991; 

 Legea 67/2010 pentru modificarea alin. (3) al art. 18 din Legea fondului funciar nr. 18/1991; 

 Legea 71/2010 pentru modificarea alin. (3) al art. 12 din Legea fondului funciar nr. 18/1991; 
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 Legea nr. 158/2010 pentru modificarea art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991; 

 Legea nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în 

natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 

comunist în România 

 Hotararea Guvernului nr. 460 din 2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii  nr.340 din 

2004 privind prefectul si institutia prefectului; 

 Hotararea Guvernului nr. 401 din 19 iunie 2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 

Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau 

prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în 

România 

 Ordonanța de urgență nr. 102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 

pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, 

solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, 

precum și modificarea și completarea Legii nr. 18/1991, republicată; 

 Ordonanța de urgență nr. 209/2005 penru modificarea şi completarea unor acte normative din 

domeniul proprietăţii; 

 De dată recentă, Parlamentul României a adoptat un nou act normativ - Legea 231/2018, prin 

care au fost aduse unele modificări Legii 18/1991, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, în ceea ce privește emiterea de titluri de proprietate pentru terenurile aferente 

caselor de locuit. 

 Legea nr. 116/2019 din 20 iunie 2019 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 509 din 

24 iunie 2019 care a abrogat art. II din Legea nr. 231/2018. 

 În anul 2019 s-a emis Ordinul prefectului nr. 94 prin care s-a modificat și s-a actualizat 

componența Comisiei județene Alba pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor . Ulterior emiterii acestuia s-au mai emis Ordinele prefectului nr. 3152019, 383/2019 și 

402/2019 ca urmare a modificărilor efectuate în conducerea Instituției Prefectului. 

 Cu privire la activitatea propriu zisă menționăm că în anul 2019, Comisia judeţeană Alba 

pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, s-a întrunit în 12 şedinţe de lucru, 

ocazie cu care au fost luate în dezbatere un număr total de 582 referate/proiecte de adrese întocmite de 

colectivul de lucru care au fost introduse pe ordinea de zi. 

Principalele probleme care s-au soluţionat  și pentru care s-au căutat soluțiile legale la 

şedinţele Comisiei județene de fond funciar au fost: 

 aprobarea emiterii titlurilor de proprietate asupra terenurilor aferente caselor de locuit; 

 punerea în aplicare a prevederilor art. 27 alin (2^1) și alin. 2^3, din Legea 18/1991, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de emiterea de titluri de proprietate în 

favoarea proprietarilor sau moștenitorilor acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă 

de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de 

proprietate.  

În acest sens s-au analizat un număr de 87 dosare provenite de la cetățeni din raza unităților 

administrativ teritoriale Almașu Mare – 4 dosare, Zlatna – 31 dosare, Stremț - 12 dosare, Ceru 

Băcăinți 1 dosar, Ocoliș - 2 dosare, Câmpeni – 1 dosar, Livezile - 16  dosare, Întregalde – 10 dosare și 

Meteș - 7 dosare, din care 82 au fost admise și s-a aprobat eliberarea titlurilor de proprietate iar un 

număr de 5 dosare au fost respinse pe motiv că nu s-au prezentat acte de proprietate conform 

cerințelor Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților și a Regulamentului privind 

organizarea şi funcţionarea Comisiei judeţene Alba pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 

asupra terenurilor şi modului de lucru al acesteia cu comisiile comunale/orăşeneşti/municipale 

pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor aprobat prin Hotărârea nr. 

147/2018;  

 validarea unor noi amplasamente silvice la terenurile cu vegetaţie forestieră ca urmare a 

identificării iniţiale greşite a acestora de către comisiile locale de fond funciar; 

 punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti rămase definitive privind reconstituirea 

dreptului de proprietate în favoarea persoanelor îndreptăţite, precum şi modificarea, 

înlocuirea sau desfiinţarea unor titluri de proprietate; 

 invalidarea dreptului de proprietate asupra unor suprafeţe de teren de pe raza unor unităţi 

administrativ teritoriale şi reconstituirea dreptului de proprietate pe raza altora ca urmare a 

identificării vechiului amplasament; 
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 îndreptarea erorilor materiale strecurate în titlurile de proprietate cu privire la numele 

beneficiarilor, numerele cadastrale şi a suprafeţelor eronat înscrise faţă de realitatea existentă 

în teren; 

 eliberarea de duplicate pentru titlurile de proprietate pierdute de deţinători; 

 reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole; 

 reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră; 

 consultarea comisiei judeţene de fond funciar de către consilierii juridici cu privire la diferite 

acţiuni aflate pe rolul instanţelor de judecată, pentru pronunţarea asupra promovării sau 

nepromovării unor recursuri, pentru promovarea unor căi extraordinare de atac, răspunsuri la 

interogatorii din procese, exprimarea unor poziţii procesuale în care Comisia judeţeană Alba 

de fond funciar a fost parte în diferite cauze etc. 

 Comisia judeţeană Alba pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a 

adoptat în anul 2019 un număr de 523 hotărâri din care 455 de admitere şi 68 de respingere a 

solicitărilor sau propunerilor înaintate de comisiile locale de fond funciar.  

 În anul 2019 au fost emise un număr total de 630 titluri de proprietate în care a fost înscrisă o 

suprafaţă totală de 609,8613 ha. Pentru terenuri agricole au fost emise 590 titluri de proprietate cu 

suprafaţa de 437,7472 ha iar pentru terenuri forestiere 40 titluri de proprietate cu suprafaţa de 

172,1141 ha.  

 Până la finele anului 2019, la nivelul județului Alba s-au emis un total de 110384 titluri de 

proprietate în care a fost înscrisă o suprafaţă totală de 232832,5 ha. Pentru terenuri agricole au fost 

emise 84657  titluri de proprietate cu suprafaţa de 148488 ha iar pentru terenuri forestiere 25727 

titluri de proprietate cu suprafaţa de 84344,53 ha. 

 Comisia judeţeană Alba pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a 

fost încunoştinţată despre pierderea unui număr de 78 de titluri de proprietate pentru care s-a aprobat, 

prin hotărâri, ca Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba să întocmească duplicatele, potrivit 

art. 36, aliniat 7 din HG 890/2005, cu modificările şi completările ulterioare. 

În ce priveşte deficienţele, cele mai frecvent constatate în activitatea comisiilor locale de fond 

funciar remarcăm:  

 lipsa planurilor parcelare şi a schiţelor de punere în posesie la multe din comisiile locale din 

judeţ;  

În fapt, pe parcursul aplicării legilor fondului funciar (în special cele emise sub imperiul Legii 

nr. 18/1991) multe din titlurile de proprietate emise de comisia judeţeană nu au avut la bază 

documentaţia necesară ci numai procesul verbal de punere în posesie. Aceasta întrucât Regulamentul 

de aplicare a Legii 18/1991 în forma aprobată prin HG 131/1991 nu a precizat clar care sunt 

documentele pe baza cărora se emit titlurile de proprietate; 

 nu a fost întocmit şi respectat planul de punere în posesie a tuturor persoanelor îndreptăţite şi 

nu au fost întocmite documentaţiile tehnice în vederea eliberării titlurilor de proprietate;  

 au existat şi există diferenţe între suprafaţa reconstituită şi suprafaţa înscrisă în titlurile de 

proprietate; 

 lipsa specialiştilor topografi pentru punere în posesie, pentru întocmirea planurilor parcelare, 

pentru redactarea planurilor cadastrale. 

Cea mai mare problemă este cea referitoare la lipsa specialiștilor în măsurători topografice 

care să sprijine, din punct de vedere tehnic, comisiile de fond funciar. Așa cum am afirmat de fiecare 

dată,  apreciem și cu această ocazie că prin retragerea tuturor specialiştilor Oficiului de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară din comisiile locale de fond funciar s-a creat o lipsă acută de specialişti în 

măsurători topografice la nivelul acestora. Chiar dacă există posibilitatea angajării de specialişti în 

cadrul aparatelor proprii de specialitate ale primarilor, multe din aceste posturi sunt neocupate din 

cauza unei remuneraţii neatrăgătoare. În cele mai multe cazuri, specialiştii angajaţi în astfel de posturi 

au optat pentru a desfăşura activităţi în mod independent, având în vedere veniturile ce pot fi obţinute 

pe această cale. 

 Din această cauză, considerată de noi ca fiind majoră, finalizarea  aplicării legilor fondului 

funciar, din punct de vedere tehnic, este incertă, specialiştilor topografi revenindu-le sarcina întocmirii 

schiţelor de punere în posesie, a planurilor parcelare şi în final a redactării planurilor cadastrale la 

nivelul întregii localităţi. Se impune identificarea de soluţii financiare pentru acordarea unei salarizări 

atractive pentru aceste categorii de specialişti. 
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În cursul anului 2019 au fost întocmite referate iar pe baza acestora au fost emise ordine ale 

prefectului prin care s-a stabilit noua componență  a comisiilor locale de fond funciar Aiud, Gârda de 

Sus, Cugir, Întregalde, Unirea, Șibot, Ponor, Lopadea Nouă, Lupșa, Mogoș, Alba Iulia și Săliștea. 

 

4.3.2. Aplicarea Legii nr.  10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în 

mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 

Biroul  județean  pentru  urmărirea  aplicării  unitare  a  legilor  privind   restituirea 

proprietăților  funcționează  în  baza  prevederilor  art.  9-10  din  Hotărârea  Guvernului României nr. 

361/2005 privind înființarea, organizarea şi funcționarea Autorității Naționale pentru Restituirea 

Proprietăților, cu modificările şi completările.  

La nivelul județului Alba au fost înregistrate, în baza Legii nr. 10/2001, un număr de  2275 

notificări depuse conform legii până la data de 14 februarie 2002, iar până la sfârşitul anului 2018 au 

fost soluționate 2267 notificări, ceea ce reprezintă un procent de 99,70%. 

Total notificări soluționate: 2267, din care: 

- 251 notificări au fost soluțonate prin restituire în natură; 

- 506 notificări au fost soluționate prin restituire în echivalent; 

- 24 notificări au fost soluțonate prin compensare cu alte bunuri sau servicii; 

- 204 notificări au fost soluționate prin combinarea măsurilor reparatorii; 

- 935 notificări au fost respinse; 

- 347 notificări au fost redirecționate la autoritățile competente. 

În anul 2019 au mai rămas de soluționat un număr de 8 notificări. 

Instituția  Prefectului  a predat la ANRP în anul 2019 un număr de 11 dosare în vederea 

acordării de despăgubiri în condițiile Legii nr. 10/2001, republicată. În acest sens au fost întocmite 

11 referate conținând avizul de legalitate al Instituției Prefectului asupra dispozițiilor emise în 

temeiul acestei legi. 

Au fost transmise Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților un număr de 

12 raportări referitoare la situația lunară privind aplicarea Legii nr. 10/2001 la nivelul județului 

Alba cu detalierea pe fiecare entitate investită în soluționarea notificărilor. 

De asemenea, s-a purtat corespondență cu Autoritatea Națională pentru Restituirea 

Proprietăților şi cu autoritățile administrației publice locale din județ cu privire la modul de aplicare 

a acestui act normativ. 

 Pe rolul instanțelor de judecată se află un dosar având ca obiect Legea nr. 10/2001 în care este 

implicată și instituția noastră. 

  

4.4. Monitorizarea activității serviciilor publice deconcentrate 
 

Colegiul Prefectural Alba are 40 membri, dintre care 8 reprezintă servicii publice 

deconcentrate, iar restul sunt reprezentanți ai instituțiilor publice şi ale celorlalte organe ale 

administraţiei publice centrale organizate la nivelul județului. 

Consilierii din cadrul Serviciului Dezvoltare Economică Conducerea Serviciilor Publice 

Deconcentrate Afaceri Europene, Situații de Urgență monitorizează în permanență activitatea 

serviciilor publice deconcentrate. 

 participă la ședințele lunare de analiză a activității desfășurate de instituții în cursul lunii 

curente; 

 participă la acțiunile întreprinse de servicii (organizare diverse evenimente, lansare campanii); 

 participă alături de reprezentanții serviciilor publice deconcentrate la acțiuni de control pe 

diverse tematici, în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului.   

    Consilierii din cadrul Serviciului Dezvoltare Economică Conducerea Serviciilor Publice 

Deconcentrate Afaceri Europene, Situații de Urgență  realizează lunar informații privind activitatea 

desfășurată de către serviciile publice deconcentrate, pe care le înaintează spre înștiințare prefectului.  

   Instituția Prefectului-Județul Alba a întâmpinat în anul 2019 greutăţi în ceea ce priveşte 

colaborarea cu unele instituţii din judeţ privind participarea în cadrul unor acţiuni de control, 

desemnarea de persoane în cadrul unor comisii mixte şi prezentarea unor informaţii cu privire la 

activitatea desfăşurată de acestea, sub motivul că nu sunt servicii publice deconcentrate şi prin urmare 
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nu intră sub incidenţa prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor 

prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, respectiv OUG nr.57/ 

2019 privind Codul Administrativ.  

Alte dificultăți întâmpinate în activitatea instituțiilor publice au vizat lipsa de personal, dotări de 

birotică, tehnică IT insuficientă, lipsa sau insuficiența autoturismelor etc.  

     4.4.1. Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor și situațiilor financiare privind 

execuția bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate 

 

În anul 2019 a fost asigurată examinarea proiectelor de buget și situațiile financiare privind 

execuția bugetară, întocmite de serviciile publice deconcentrate, în vederea emiterii avizului 

consultativ al prefectului, așa cum prevede OUG nr.57/ 2019 privind Codul Administrativ, coroborat 

cu prevederile art. 2 alin. (2) pct. 1 lit. e) din H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale 

Legii nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, cu modificările și completările ulterioare. 

Pentru fiecare persoană din cadrul Serviciului dezvoltare economică, conducerea serviciilor 

publice deconcentrate, afaceri europene, situații de urgență sunt stabilite, prin fișa postului atribuții 

privind relația cu serviciile publice deconcentrate și analiza situațiilor financiare ale serviciilor publice 

deconcentrate. În anul 2019 au fost formulate adrese de înaintare, către toate serviciile publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din 

subordinea Guvernului, reprezentate în Colegiul Prefectural, privind obligația de a  transmite 

prefectului proiectul de buget și situațiile financiare privind execuția bugetară, pentru acordarea 

avizului consultativ al prefectului, care se înaintează conducătorului instituției ierarhic superioare 

serviciului public deconcentrat. 

În anul 2019 au fost emise aproximativ 25 de avize consultative ale prefectului privind 

proiectele de buget și situațiile financiare privind execuția bugetară, întocmite de serviciile publice 

deconcentrate. 

 

4.4.2. Activitatea Colegiului Prefectural al Județului Alba 

 

Colegiul Prefectural a fost constituit şi funcţionează în conformitate cu  prevederile art. 12, 13 

şi 14 din H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004  privind prefectul şi 

instituţia prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile 

OUG nr.57/ 2019 privind Codul Administrativ. La nivelul judeţului Alba, Colegiul prefectural este 

organul consultativ al prefectului, are un număr de 40 membrii, dintre care 8 reprezintă servicii 

publice deconcentrate, iar restul sunt reprezentanți ai instituțiilor publice şi ale celorlalte organe ale 

administraţiei publice centrale organizate la nivelul județului. De asemenea, la ședințele colegiului 

prefectural participă, în calitate de invitați, un reprezentant al Agenției Naționale a Zonei Montane, 

Centrul Regional Câmpeni și Șeful Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale – Județul Alba. 

Prin Ordinul Prefectului judeţului Alba nr.185/2006 a fost constituit Colegiul prefectural Alba 

şi s-a stabilit, în anexă, Regulamentul de funcționare a Colegiului. În anul 2017, prin Ordinul 

Prefectului Judeţului Alba nr.391/2017 a fost actualizat Regulamentul de funcționare a Colegiului 

prefectural, iar în anul 2019, prin Ordinul Prefectului Judeţului Alba nr.336/2019 a fost actualizată 

componența Colegiul Prefectural–Județul Alba. 

În anul 2019 Colegiul prefectural s-a întrunit  în 12 şedinţe ordinare. Convocarea acestor 

şedinţe s-a realizat prin ordine ale prefectului care au fost afişate pe site-ul Instituţiei Prefectului și au 

fost transmise prin fax și în format electronic membrilor comisiei. Convocarea la ședința Colegiului 

prefectural pentru membrii comisiei s-a făcut lunar, în ordinul prefectului fiind precizate data, ora, 

locul și ordinea de zi a respectivei ședințe.  

În anul 2019 au fost emise în total un număr de 15 ordine ale prefectului referitoare la 

activitatea colegiului prefectural, din care, trei ordine privind actualizarea componenței comisiei și  12 

ordine ale prefectului pentru convocarea ședințelor ordinare ale Colegiului prefectural. 

În urma fiecărei şedinţe a fost transmis un raport Direcției Generale pentru Relațiile cu 

Instituțiile Prefectului din Ministerul Afacerilor Interne, care a cuprins următoarele informații: ordinea 

de zi a ședinței respective, hotărârile adoptate de colegiul prefectural, hotărâri care nu au fost 

respectate (dacă a fost cazul), problemele esențiale a căror soluționare a necesitat informarea la nivel 

central, data și locul desfășurării următoarei ședințe și temele propuse pentru a fi discutate în 

următoarea ședință. 
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Temele cele mai importante înscrise pe ordinea de zi a ședințelor Colegiului prefectural din 

anul 2019 au fost următoarele: 

 Ianuarie, 2019: Raport prezentat de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Alba privind acțiunile de verificare desfășurate din luna decembrie 2018; 

Informare privind activitatea  de control a Comisariatului Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Alba, în perioada sărbătorilor de iarnă, în anul 2018; Raport al Direcției de 

Sănătate Publică privind acțiunile de verificare a unităților de alimentație publică desfășurate 

în perioada sărbătorilor de iarnă, 2018; Raport de evaluare a rezultatelor activităților 

desfășurate de Instituția Prefectului – Județul Alba în anul 2018; 

 Februarie, 2019: Măsuri pentru menținerea viabilității Drumurilor Naționale în sezonul rece, 

Direcția Regională Drumuri și Poduri Cluj – Secția Drumuri Naționale Alba; Raport de 

activitate al Serviciului Județean de Metrologie Legală Alba, pentru anul 2018; Raportul de 

evaluare a implementării Planului de acțiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de guvernare 2017-2020 la nivelul județului Alba, în anul 2018;  Prezentare Plan 

de acțiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2017-2020, la 

nivelul județului Alba, în anul 2019 ; Planificarea acțiunilor de verificare desfășurate în anul 

2019 de Instituția Prefectului - Județul Alba în colaborare cu serviciile publice deconcentrate;  

 Martie, 2019: Stadiul realizării Programului de ocupare al Agenției Județene pentru 

Ocuparea Forței de Muncă pentru anul 2018 și propunerile pentru anul 2019;Analiza 

activității de inspecție socială desfășurată de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 

Socială Alba în anul 2018 ; 

 Aprilie, 2019: Informare privind organizarea și desfășurarea Simulării Bacalaureatului 2018, 

județul Alba;Informare asupra rezultatelor controalelor desfășurate de către Direcția de 

Sănătate Publică cu prilejul Sărbătorilor Pascale;Raport privind activitatea desfășurată de 

către Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, în perioada Sărbătorilor 

Pascale; Informare privind rezultatele activității de control din perioada Sărbătorilor Pascale, 

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului; 

 Mai, 2019: Raport de activitate al Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba; Raport de 

activitate al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Alba; 

 Iunie, 2019: Raport de activitate al Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba;Raport de 

activitate al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Alba și informare privind organizarea 

taberelor școlare; 

 Iulie, 2019: Raport de activitate al Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba; 

Informare privind activitatea Biroului Vamal de Interior Alba; Informare privind activitatea 

Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba pentru semestrul I, 2019;  

 August, 2019: Raport de activitate al Casei Corpului Didactic Alba; Informare privind 

activitatea Casei de Asigurări de Sănătate Alba – Monitorizarea derulării Programelor 

Naționale de Sănătate la nivelul județului Alba, în semestrul I, 2019; 

 Septembrie, 2019: Informare privind siguranța elevilor în unitățile de învățământ în anul 

școlar 2019-2020, în județul Alba;Informare privind activitatea Oficiului Județean de Studii 

Pedologice Alba;Informare privind activitatea desfășurată de Garda Forestieră Județeană 

Alba; 

 Octombrie, 2019: Campania de conștientizare a cauzelor și consecințelor implicării în fapte 

de corupție, cu titlul ”Tu poți face lumină” – Serviciul Județean Anticorupție Alba; Raport de 

activitate al Serviciului Județean de Metrologie Legală Alba; Informare privind activitatea 

Direcției Silvice Alba; 

 Noiembrie, 2019: Raport de activitate al Autorității Rutiere Române - Agenția Alba; 

Informare privind activitatea Registrului Auto Român - Reprezentanța Alba; Informare 

privind lucrările de cadastru și publicitate imobiliară în județul Alba,  Oficiul Județean de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară; 

 Decembrie, 2019: Raport de activitate al Direcției Județene pentru Cultură Alba; Informare 

privind activitatea Casei de Cultură a Studenților Alba; 

 

În anul 2019, în cadrul ședințelor Colegiului Prefectural al Județului Alba au fost prezentate 

materiale realizate de serviciile publice deconcentrate și de alte instituții publice, în număr de 
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aproximativ 30 rapoarte și informări privind activitatea proprie și au fost discutate o serie de probleme 

de larg interes public și de actualitate. Dezbaterile au fost axate în principat pe următoarea 

problematică: 

 Analiza situației județului Alba privind finanțările deschise prin Programul Operațional 

Regional 2014-2020; 

 Situația privind examenele trichineloscopice; 

 Modul de respectare al prevederilor legale privind condițiile sanitar veterinare de funcționare 

a unităților care comercializează produse de origine animală;  

 Interzicerea tăierii animalelor în scopul comercializării cărnii sau produselor din carne pentru 

consum public, în alte locuri sau spații decât cele autorizate sanitar veterinar și verificarea 

modului în care sunt respectate condițiile sanitar veterinare în târgurile organizate pentru 

vânzarea animalelor vii; 

 Campaniile de control privind domeniul asistenței sociale privind acordarea alocației de 

plasament pentru copiii aflați în plasament la familie/ persoană/ asistent maternal 

profesionist/organism privat autorizat sau tutelă, pe raza județului Alba; accesul neîngrădit al 

persoanelor cu dizabilităţi în unităţile de învăţământ; acordarea principalelor beneficii de 

asistenţă socială -ajutorul social, alocaţia pentru susţinerea familiei și ajutorul pentru 

încălzirea locuinței; respectarea standardelor minime de calitate de către furnizorii de servicii 

sociale publici şi privaţi; 

 Activitatea de înregistrare a contractelor colective de muncă, în conformitate cu atribuțiile 

stabilite prin H.G nr.1377/2009, privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare a Inspecţiei Muncii și prin Legea nr.62/2011; Depistarea și sancționarea muncii 

nedeclarate și a evaziunii fiscale generată de ʺmunca la negruʺ;  

 Verificarea modului în care angajatorii aplică prevederile legislației muncii și a clauzelor din 

contractele colective de muncă și a respectării legislației muncii; Verificarea modului în care 

se respectă, de către angajatori, prevederile Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor 

activități cu caracter ocazional de către zilieri;   

 Activitatea de monitorizare a relațiilor de muncă prin gestionarea registrelor generale de 

evidență a salariaților în format electronic; 

 Verificarea operatorilor economici prin acțiuni de control a modului de respectare a legislației 

în domeniul protecției consumatorilor la comercializarea produselor alimentare și 

nealimentare și prestări de servicii; 

 Activitatea desfășurată în domeniul autorizării, supravegherii și mișcărilor de produse 

accizabile; 

 Monitorizarea factorilor de mediu prin măsurători automate în cele trei stații automate 

existente la Alba Iulia, Sebeș, Zlatna; 

 Stimularea încadrării în muncă  a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ; 

 Încadrarea în muncă  a şomerilor înainte de expirarea perioadei de indemnizare; 

 Protecția drepturilor cetățenilor români care lucrează în străinătate și sistemele de securitate 

socială; 

 Organizarea desfășurării examenului de Evaluare națională sesiunea 2019; Evaluarea 

rezultatelor obținute la examenul de Evaluare națională; 

 Organizarea  și desfășurarea examenului de Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2019; Analiza 

promovabilității pe forme de învățământ după examenul de Bacalaureat; 

 Monitorizarea  concentrației de formaldehidă în aer în municipiul Sebeș; 

 Verificarea respectării prevederilor legale privind modul de distribuire a produselor 

alimentare conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.96/2002 privind 

acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII și pentru 

preșcolari; 

 Eliberarea și retragerea autorizațiilor de funcționare pentru operatorii economici care produc, 

prelucrează și comercializează semințe și material săditor; 

 Acțiuni de monitorizare și control privind protejarea patrimoniului cultural național; 

 Acordarea de avize cu descărcare de sarcină arheologică pentru protejarea patrimoniului 

arheologic în zonele de protecție ale siturilor istorice și în zonele cu descoperiri arheologice 

întâmplătoare; 
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 Eliberarea de certificate și adeverințe de export pentru protejarea patrimoniului național 

cultural mobil și pentru bunurile culturale exportate; 

 Problematica specifică activităţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, 

gestionarea cererilor de acordare a ajutorului specific producătorilor din zonele defavorizate; 

a cererilor de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole; a cererilor pentru bunăstarea 

animalelor; 

În conformitate cu art.7 din Anexa nr.3 la H.G. nr.460/2006, cu modificările și completările 

ulterioare și cu art. 12 din Regulamentul de funcţionare a Colegiului Prefectural al judeţului Alba, în 

anul 2019 au fost adoptate un număr de 14  hotărâri care s-au referit,  în principal, la următoatrele 

probleme: 

 stabilirea datei și a tematicii ședințelor Colegiului prefectural; 

 aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2019, pentru realizarea în județ a Programului de 

guvernare ; 

 aprobarea Programului pentru realizarea în anul 2019 a unor controale comune, desfăşurate 

de către Instituţia Prefectului judeţul Alba împreună cu servicii publice deconcentrate. 

 

 4.4.3. Activitatea Comisiei de Dialog Social a județului Alba 

Activitatea Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba are caracter consultativ şi vizează, în 

special, următoarele: a) asigurarea unor relaţii de parteneriat social între administraţie, patronat, 

sindicate, care să permită o informare reciprocă permanentă asupra problemelor care sunt de domeniul 

de interes al administraţiei sau al partenerilor sociali, în vederea asigurării unui climat de pace şi 

stabilitate socială; b) consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative sau 

de altă natură, cu caracter economico-social; c) alte probleme din sfera de activitate a administraţiei 

asupra cărora partenerii sociali convin să discute. Numărul partenerilor sociali membri ai comisiei 

fiind de 19. În anul 2019 au fost emise 5  ordine al prefectului cu privire la reorganizarea componenței 

comisiei. 

         Comisia de Dialog Social a judeţului Alba s-a reunit lunar în cadrul şedinţelor ordinare (12 

ședințe), tematica întrunirilor fiind stabilită în luna ianuarie a.c. Aceasta a putut fi completată ori de 

câte ori au existat propuneri din partea partenerilor sociali şi/sau a reprezentanţilor serviciilor publice 

deconcentrate membre ale comisiei. Principalele tematici care au făcut obiectul ordinii de zi a acestor 

şedinţe au fost următoarele: 

Principalele tematici care au făcut obiectul ordinii de zi a acestor şedinţe au fost următoarele: 

 informare privind analiza modului în care au fost cheltuite sumele alocate pentru plata 

beneficiilor de asistență socială în anul 2018. 

 stadiul realizării Programului de Ocupare al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de 

Muncă Alba pentru anul 2018 și propunerile pentru anul 2019. 

 raport de activitate al Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba pe anul 2018. 

 modul de soluționarea a cererilor de pensionare privind înscrierile noi de pensii, a cererilor de 

modificare a drepturilor de pensie și a cererilor de recalculare pe anul 2018. 

 analiza accidentelor de muncă cercetate și înregistrate la nivelul Inspectoratului Teritorial de 

Muncă Alba în anul 2018. 

 măsuri active pentru stimularea ocupării forței de muncă a persoanelor aflate în evidența 

Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba. 

 învățământul profesional și dual  - soluție la criza forței de muncă. 

 analiza modului de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece 

noiembrie 2018-martie 2019.  

 raport de activitate al Comisiei de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale ale Casei de 

Asigurări de Sănătate Alba.  

 informare privind modul de atribuire a biletelor de tratament pentru pensionarii și asigurații 

sistemului public de pensii. Măsuri stabilite în vederea soluționării cererilor pentru anul 2019. 

 informare trimestrială privind contribuabilii care înregistrează mari datorii restante la bugetul 

asigurărilor sociale și măsuri de executare silită întreprinse în vederea recuperării acestora. 

 ucenicia la locul de muncă și stagiul profesional. 
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 informare privind rezultatele acțiunilor de control pentru combaterea muncii nedeclarate, 

desfășurate de inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba, în 

semestrul I.2019. 

 informare semestrială privind gradul de realizare a programului de încasări al bugetului 

asigurărilor sociale în județul Alba. 

 raport de monitorizare a derulării Programelor Naționale de Sănătate la nivelul județului Alba 

în semestrul I.2019. 

 rezultatele la examenele naționale: 

- evaluarea națională, după clasa a VIII –a; 

-  bacalaureat, după clasa a XII –a. 

 subvenții acordate pentru încadrarea tinerilor în risc de marginalizare socială. 

 raport cu privire la respectarea prevederilor Codului Muncii și a altor acte normative de 

dreptul muncii, precum și a clauzelor contractelor colective de muncă. 

 informare cu privire la activitatea de executare silită în cadrul Casei Județene de Pensii Alba. 

 raport privind activitatea de contractare a Casei Județene de Asigurări de Sănătate Alba pentru 

anul 2019. 

 informare privind plata prestațiilor sociale pentru persoanele încadrate într-un grad de 

handicap. 

        În cadrul şedinţelor ordinare au fost semnalate de către membrii comisiei aspecte care nu au 

fost de competenţa autorităţilor locale, acestea fiind transmise ministerelor de resort, Ministerului 

Afacerilor Interne, precum şi Ministrului Muncii și Protecției Sociale. 

 

Dintre cele mai importante propuneri amintim: 

  modificarea Legii nr. 62/2011 – Legea dialogului social; 

  modificarea Codul Muncii; 

  reducerea codurilor CAEN care intră sub incidența OUG nr. 114/2018 privind instituirea 

unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea 

şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. 

 

Prin ordonanța de urgență nr. 114/2018, se stabilește un salariu minim superior în cadrul 

firmelor din domeniul construcțiilor, care vine și cu o scutire la impozit și o parte din contribuțiile 

sociale, iar în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul 

de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte  la suma de 3.000 lei lunar, pentru un 

program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră. Angajații 

cărora li se aplică acest salariu minim pe economie sunt și cei ai angajatorilor care desfăşoară 

activitatea de construcții definită la codul CAEN activități 711 de arhitectură, inginerie și servicii de 

consultanță tehnică. 

Acest lucru are efect negativ asupra domeniilor conexe construcțiilor, de exemplu serviciile 

de consultanță tehnică, care au un număr redus de angajați și lucrări sporadice. Prin mărirea salariului 

minim pentru acest domeniu, multe firme se vor vedea nevoite să renunțe la angajați. 

- o altă propunere legislativă a fost aceea ca Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale să 

fie corelată cu prevederile Codului Muncii. 

- corectarea inechităţilor din Legea nr. 153/2017 şi includerea în Anexa II a tuturor categoriilor 

de personal din sănătate şi asistenţă socială. 

- acordarea unei atenții sporite în ceea ce privește consultarea partenerilor sociali în privința 

proiectele de acte normative. Astfel, proiectele ar trebui supuse dezbaterii pentru un interval 

mai mare de timp, de exemplu între 3 și 6 luni, pentru a se putea aduce observații pertinente și 

bine argumentate, pentru ca în final actul normativ să fie unul coerent și bine realizat. 

- renunțarea la  ’’pensiile speciale’’, considerate incorecte și nerespectându-se principiul 

contributivității. 

- persoanele care ies la pensie să nu se mai poată angaja în sectorul bugetar; 

- creșterea cuantumului pentru plata cu ora a formatorilor de formare profesională. 

- simplificarea ghidurilor solicitantului pentru proiectele cu finanțare europeană. 

- modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. În acest sens, unei persoane 

care a refuzat consecutiv două locuri de muncă, să nu i se mai acorde ajutor social. Persoana 

https://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-22888839-prag-nou-guvernul-colinda-nu-plugusorul-ordonanta-sambata-aparut-monitorul-oficial-oug-114-care-schimba-iar-codul-fiscal-dar-alte-15-legi-economice-vezi-cele-mai-importante-schimbari.htm


52 
 

respectivă ar trebui să ocupe un loc de muncă minim 3 luni, pentru a vedea dacă este potrivită 

sau nu pentru postul respectiv. 

- stimularea firmelor din zonele defavorizate, pentru a împiedica depopularea anumitor zone 

ale județului, de exemplu zona Munților Apuseni. 

- subvenționarea activității medicilor de familie pentru localitățile care nu sunt  atractive, fiind 

localități izolate și cu număr redus de locuitori, sau stabilirea unor salarii fixe fără a se ține 

cont de numărul pacienților. 

- modificarea legislației în sensul comunicării periodice către angajați a dovezii plății 

contribuțiilor sociale de către angajatori, iar pedeapsa pentru angajatorii care nu plătesc 

contribuțiile sociale să fie una de natură penală. 

          Toate solicitările primite de către Instituția Prefectului – județul Alba din partea organizațiilor 

sindicale și patronale au fost înaintate cu celeritate ministerelor de resort, instituția noastră 

implicându-se activ în soluționarea problemelor diferitelor categorii sociale. 

Totodată, lunar s-a comunicat Ministerului Muncii și Protecției Sociale minuta şedinţelor 

precum şi raportarea activităţii Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba, iar semestrial aceste 

informații au fost înaintate Ministerului Afacerilor Interne. 

În medie, la fiecare dezbatere au luat cuvântul 7 persoane, atât reprezentanţi ai patronatelor 

şi/sau sindicatelor, cât şi ai serviciilor publice deconcentrate. 

4.4.4. Acțiuni de protest 

 

În anul 2019 Instituția Prefectului – județul Alba a urmărit prevenirea și soluționarea 

situațiilor sociale conflictuale și consolidarea liniștii publice și păcii sociale necesare dezvoltării 

socio-economice sustenabile. A fost asigurat un proces de consultare și comunicare permanentă cu 

organizațiile sindicale și patronale, răspunzându-se cu promptitudine tuturor solicitărilor acestora. 

Instituția prefectului a intermediat relația cu ministerele de resort care aveau competență în rezolvarea 

cerințelor diferitor organizații sau sindicate cum ar fi: Confederația Națională a Sindicatelor Libere 

din România FRĂȚIA – filiala Alba, reprezentanții copiilor cu dizabilități din județul Alba, structurile 

asociative reprezentative ale rezerviștilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și 

Securitate Națională. Astfel, în județul Alba, în anul 2019 au avut loc 3 acțiuni de protest. 

 

4.4.5. Activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor 

Vârstnice Alba 

          În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 499 din 7 aprilie 2004 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele 

persoanelor vârstnice în cadrul prefecturilor, la nivelul Instituției Prefectului – județul Alba 

funcționează Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba. 

          Membrii comitetului s-au reunit lunar în cadrul şedinţelor ordinare (12 ședințe), în prima 

şedinţă a acestui an fiind aprobată tematica fiecărei întruniri. Aceasta a putut fi completată ori de câte 

ori au existat propuneri din partea reprezentanţilor asociaţiilor de pensionari şi/sau a reprezentanţilor 

serviciilor publice deconcentrate membre ale comitetului. Numărul partenerilor sociali membrii ai 

comitetului fiind de 13. În anul 2019 au fost emise 2 ordine al prefectului cu privire la reorganizarea 

componenței comitetului. 

Principalele tematici care au făcut obiectul ordinii de zi a acestor şedinţe au fost următoarele: 

- situația vaccinării antigripale și importanța vaccinării la persoanele vârstnice.           

- modul de acordare și drepturile de care beneficiază persoanele persecutate din motive 

politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945 - Decret Lege nr. 

118/1990. 

- modul de soluționare a cererilor de pensionare privind înscrierile noi de pensii, a 

cererilor de modificare a drepturilor de pensie și a cererilor de recalculare pe anul 

2018. 

- nemulțumiri ale pensionarilor – punctul de vedere al Asociației Pensionarilor 

„Speranța de Alba”. 

- prezentarea unităților de asistență socială, din județul Alba, care se adresează 

persoanelor vârstnice și serviciile acordate în cadrul acestor unități. 
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- pregătirea emoțională pentru pensionare. 

- informare privind activitatea de comunicare și relații cu publicul desfășurată de Casa 

Județeană de Pensii Alba pentru asigurarea unui cadru de comunicare transparent, 

deschis, corect, credibil și eficient. 

- analiza modului de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței în perioada 

sezonului rece. 

- decontarea concediilor medicale prin Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Alba în 

trim.I.2019. 

- îngrijirea temporară sau permanentă într-un cămin pentru persoane vârstnice. 

- serviciile de sănătate publică de la nivelul județului Alba. 

- informare privind modul de atribuire a biletelor de tratament pentru pensionarii și 

asigurații sistemului public de pensii. 

- raport de monitorizare a derulării Programelor Naționale de Sănătate la nivelul 

județului Alba în semestrul I.2019. 

- patologia somnului în rândul vârstnicilor.  

- protecția persoanelor vârstnice aflate în situații de sărăcie sau vulnerabilitate. 

- raport de monitorizare a derulării Programelor Naționale de Sănătate la nivelul 

județului Alba în semestrul I.2019. 

- creșterea accesibilității persoanelor vârstnice la serviciile medicale prin rețeaua de 

asistență medicală comunitară. 

- activitatea desfășurată de Casa Județeană de Pensii Alba pentru soluționarea cererilor 

privind pensiile internaționale. 

- acordarea beneficiilor de asistență socială la nivelul Agenției pentru Plăți și Inspecție 

Socială Alba. 

- raport privind decontarea serviciilor medicale acordate prin Formulare Europene. 

- campania de promovare a vaccinării antigripale a populaţiei. 

      Tematica propusă în cadrul şedinţelor Comitetului și acţiunile întreprinse de autorităţile locale 

și instituțiile publice au avut ca scop îmbunătăţirea vieţii pensionarilor, atât din punct de vedere 

economic, social, dar şi medical sau cultural. 

În urma dezbaterilor tematicilor cuprinse pe ordinea de zi a fiecărei şedinţe s-au desprins o 

serie de aspecte pentru a căror rezolvare a fost nevoie de intervenţia instituţiilor şi autorităţilor publice 

de la nivel central, formulându-se propuneri în acest sens:   

 modificarea legislației astfel încât pensionarii să plătească un procent mai mic din impozitele 

locale în funcție de cuantumul pensiei; 

 mutarea Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Alba (Policlinica) într-un spațiu 

adecvat și adaptat nevoilor pacienților; 

 redeschiderea cabinetului de expertiză medicală din oraşul Cîmpeni, care ar reduce numărul 

persoanelor care se prezintă la cabinetele din municipiul Alba Iulia, fapt ce ar duce şi la 

creşterea calităţii actului medical; 

 indexarea pensiei cu rata inflației și cu salariul mediu brut pe economie; 

 creșterea punctului de pensie; 

 suplimentarea cu personal pentru Casa Județeană de Pensii Alba; 

 renunțarea la “pensiile speciale”; 

 personalul bugetar care iese la pensie să nu se mai poată angaja în sistemul public; 

 suplimentarea fondurilor pentru investigațiile clinice și paraclinice; 

 modificarea legislației pentru prevederea unui fond pentru transportul pensionarilor care sunt 

membrii în Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice 

din zona de domiciliu la sediul instituției unde se organizează lucrările Comitetului; 

 modificarea legislației pentru includerea la cuantumul pensiei a contravalorii biletelor de 

călătorie rămase nevalorificate; 

 acordarea de vouchere de vacanță în același cuantum ca și cel acordat bugetarilor; 

 acordarea de tichete de masă în valoare de 347 lei celor cu pensii mai mici de 1150 lei; 

 acordarea celei de a 13-a pensii; 

 modificarea legislației pentru acordarea grupelor de muncă, fără ca pensionarii să fie nevoiți 

să se adreseze instanțelor de judecată pentru a-și câștiga acest drept; 
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 suplimentarea fondurilor pentru Programele Naționale de Sănătate derulate prin Direcția de 

Sănătate Publică pentru Spitalul Județean de Urgență Alba; 

 suplimentarea fondurilor pentru serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu decontate de către 

casele județene de asigurări de sănătate; 

 suplimentarea numărului medicilor de familie care să acopere toate localitățile județului Alba; 

 subvenționarea activității medicilor de familie pentru localitățile care nu sunt  atractive, fiind 

localități izolate și cu număr redus de locuitori, sau stabilirea unor salarii fixe fără a se ține 

cont de numărul pacienților; 

 suplimentarea numărului de personal din cadrul Casei Județene de Pensii Alba; 

 reducerea birocrației în toate domeniile de activitate, finanțe, sănătate, social, siguranță 

publică, etc; 

 necesitatea iniţierii unui număr sporit de campanii care să promoveze un stil de viaţă sănătos 

în rândul persoanelor vârstnice. 

Toate aceste propuneri au fost înaintate Ministerului Muncii și Protecției Sociale împreună cu 

raportul lunar de activitate a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele 

Persoanelor Vârstnice Alba. 

În medie, la fiecare dezbatere au luat cuvântul 7 persoane, atât reprezentanţi ai asociaţiilor de 

pensionari, cât şi ai serviciilor publice deconcentrate. 

 

 4.5. Servicii comunitare de utilități publice  
 

Dimensiunea economico-socială a serviciilor comunitare de utilități publice și rolul acestora 

în menținerea coeziunii sociale, impune adoptarea și implementarea unui set de măsuri, având ca 

obiectiv dezvoltarea durabilă,atingerea standardelor Uniunii Europene și eliminarea disparităților 

economico-sociale dintre statele membre ale acesteia și țara noastră. 

Serviciile comunitare de utilități publice sunt definite ca totalitatea activităților de utilitate și 

interes public general, desfășurete la nivelul unităților administrativ teritoriale sub conducerea, 

coordonarea și responsabilitatea autorităților administrației publice locale, în scopul satisfacerii 

cerințelor comunităților locale, prin care se asigură următoarele utilități: alimentarea cu apă; 

canalizarea şi epurarea apelor uzate; colectarea şi evacuarea apelor pluviale; salubrizarea localităților 

și gestiunea deșeurulor; alimentarea cu energie termică în sistem centralizat; transport public local; 

iluminatul public. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006***Republicată, Legea serviciilor comunitare 

de utilități publice, modificată și completată ulterior, serviciile de utilităţi publice sunt în 

responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, conform mandatelor acordate acestora 

prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre. Serviciile de 

utilităţi publice se organizează şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor 

adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de 

urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale 

acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă. 

Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot 

ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, 

precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor 

propritate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilități 

publice, iar exercitarea funcţiei de analiză, sinteză, decizie, coordonare, monitorizare şi planificare la 

nivel central pentru domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice este încredinţată Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de autoritate a administraţiei publice 

centrale de specialitate. 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice furnizează informaţii cu privire 

la activităţile specifice serviciilor de utilităţi publice altor autorităţi ale administraţiei publice centrale 

şi locale. 

La nivelul anului 2018, Consiliul Județean Alba a elaborat ʺStrategia județului Alba privind 

dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități publice pentru perioada 2018-2023ʺ. 
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4.5.1. Serviciul de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate 

 

Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare cuprinde totalitatea activităților de 

utilitate publică și de interes economic și social general, având scopul de captare, tratare, transport și 

distribuire a apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritotiul județului, respectiv de 

colectare, transport, epurare și evacuare a apelor uzate, a apelor meteorice și a apelor de suprafață. 

La nivelul județului Alba, serviciile de alimentare cu apă și de canalizare sunt asigurate în 

mare parte de operatorul unic regional S.C. APA CTTA S.A., care deține atât licența de operare 

A.N.R.S.C., cât și autorizațiile de mediu și de gospodărirea apelor. 

 

 a. Alimentarea cu apă 

      Din datele primite de la administrațiile publice  locale din județ și operatorul de apă S.C. APA 

CTTA S.A. rezultă următoarele concluzii: 

 Sursa principală ce alimentează sistemul zonal Alba este râul Sebeș, care are două stații de 

tratare a apei: Sebeșel și Petrești. Alimentarea cu apă potabilă în municipiile Alba Iulia, Sebeș, Blaj, 

Aiud orașele Teiuș și Ocna Mureș cu localitățile aferente, zona secașelor, zona Blajului, se face prin 

două magistrale Fir I și Fir II, cu curgere gravitațională. De asemenea, pot fi utilizate și sursele 

alternative de apă subterană pentru orașele Aiud și Ocna Mureș. 

 Sursa de apă pentru sistemul zonal Cugir este Râul Mare, cu stația de tratare de la Cugir, 

alimentează orașul Cugir și localitățile aferente; 

 Sistemul zonal Zlatna cu orașul Zlatna și localitățile aferente este alimentat de Râul Feneș, 

Râul Vâltori și apa subterană de la Izvorul Ampoiului, cu stația de tratare de la Zlatna. 

  Sursa principală de apă pentru sistemul zonal Apuseni este râul Arieș cu stația de tratare de la 

Mihoiești, care alimentează orașele Câmpeni și localitățile aferente. Orașul Abrud dispune de două 

surse de alimentare cu apă: pârâul Buninginea și izvoarele de la Vulcan, cu stația de tratare de la 

Țarina. Orașul Baia de Arieș dispune de două surse de alimentare cu apă: Valea Ciorii și Valea 

Hărmăneasa cu stația de tratare de la Buninginea. 

 Alimentarea cu apă în sistem centralizat nu este aplicabilă în cadrul aşezărilor puternic 

 dispersate, cu un număr mic de gospodării, în special în Munții Apuseni; 

 Nu există certificări privind calitatea actuală a surselor de apă individuale (fântâni, izvoare, 

 ape curgătoare) utilizate de către localnicii satelor din Munţii Apuseni;    

 Unele conducte de aducțiune sunt vechi și au un grad de uzură ridicat;  

 Sistem de pompare învechit, ineficient, în unele localități; 

 Rețelele de distribuție sunt insuficiente pentru a satisface cerințele de consum, de asemenea, 

unele sunt vechi şi au grad ridicat de uzură; 

 Numărul locuitorilor din mediul urban care beneficiază de sistemul de alimentare cu apă 

reprezintă cca. 90,00% din totalul populației din mediul urban al județului Alba. 

 Numărul locuitorilor din mediul rural care beneficiază de sistemul de alimentare cu apă 

reprezintă cca. 67,58% din totalul populației din mediul rural al județului Alba. 

 Numărul locuitorilor din mediul urban care beneficiază de sistemul de alimentare cu apă 

reprezintă cca. 80.83% din totalul populației județului Alba. 

 Numărul locuitorilor din mediul rural care beneficiază de sistemul de alimentare cu apă 

reprezintă cca. 27,75% din totalul populației județului Alba. 

 Numărul locuitorilor care beneficiază de sistemul de alimentare cu apă potabilă  reprezintă 

cca. 78,84% din totalul populației județului Alba. 

 

 b. Canalizare și epurare apă uzată 

 Există orașe care deși dispun de un sistem de colectare al apelor uzate, nu sunt deservite de o 

stație de epurare funcțională (ex.: orașele Abrud și Baia de Arieș, deversarea apelor uzate făcându-se 

direct în pârâul Abrudel, respectiv râul Arieș); 

 În majoritatea localităților din mediul rural nu există staţii de epurare, deversarea apelor uzate 

făcându-se direct în cursul unor ape; 

 Cele mai multe sisteme de colectare sunt combinate, apa uzată şi sistemele de apă de ploaie 

(meteorică) nu sunt separate; 
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 Vechimea și degradarea conductelor de canalizare şi a căminelor (blocare, înfundare); 

 Utilizarea pe scară largă a latrinelor uscate în mediul rural, mai ales de către localnicii satelor 

din Munţii Apuseni; 

 Numărul locuitorilor din mediul urban care beneficiază de sistemul de canalizare  reprezintă 

cca. 79,48% din totalul populației din mediul urban al județului Alba. 

 Numărul locuitorilor din mediul rural care beneficiază de sistemul de canalizare  reprezintă 

cca. 28,36% din totalul populației din mediul rural al județului Alba. 

 Numărul locuitorilor din mediul urban care beneficiază de sistemul de canalizare  reprezintă 

cca. 46,85% din totalul populației județului Alba. 

 Numărul locuitorilor din mediul rural care beneficiază de sistemul de canalizare  reprezintă 

cca. 11,65% din totalul populației județului Alba. 

 Numărul locuitorilor care beneficiază de sistemul de canalizare  reprezintă cca. 58,49% din 

totalul populației județului Alba. 

 La momentul actual, 63 unități administrativ-teritoriale  au transferat către Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară "Apa Alba" (prin deciziile consiliilor locale) competențele privind 

managementul serviciilor de apă și canalizare: Alba-Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Abrud, Baia de Arieș, 

Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș, Teiuș, Zlatna, Albac, Arieșeni, Avram Iancu, Berghin, Bistra, 

Blandiana, Bucerdea Grânoasă, Câlnic, Cenade, Cergău, Cetatea de Baltă, Ciugud, Crăciunelu de Jos, 

Cricău, Cut, Daia Română, Doștat, Fărău, Galda de Jos, Gârbova, Gârda de Sus, Hopârta, Horea, 

Ighiu, Jidvei, Lopadea Nouă, Lunca Mureșului, Lupșa, Meteș, Mihalț, Mirăslău, Noșlac, Ocoliș, 

Ohaba, Pianu, Rădești, Râmeț, Rimetea, Săliștea, Săsciori, Sâncel, Sântimbru, Sohodol, Stremț, Șibot, 

Șona, Șpring, Șugag, Unirea, Valea Lungă, Vințu de Jos. Consiliul Județean Alba este de asemenea 

membru al A.D.I. 

  

   4.5.2.  Serviciul  de  salubrizare  al  localităților și gestionarea  deșeurilor 

 

 Serviciul de salubrizare în județul Alba este prestat de mai mulți operatori, contractați de 

consiliile locale din orașe și comune. Situația actuală a contractelor de salubrizare la nivel de fiecare 

U.A.T., este prezentată în tabelul următor:  

Nr. 

crt. 
UAT OPERATOR 

Nr. de 

locuinte 

Nr. de 

contracte 

încheiate 

% nr. de 

contracte/ nr. 

de locuințe 

 Total  140.892 105.222 65,74% 

1 Alba Iulia SC  Polaris  Holding SRL 29.490 27.956 94,80% 

2 Abrud Serviciul Public de Salubritate 

Abrud 

  2.552    1.352 52,97% 

3 Aiud SC Greendays SA 10.095    4.080 40,41% 

4 Baia de Arieș SC Eco Montan Apuseni SRL   1.399 1.006 71,90% 

5 Blaj SC Financiar Urban SRL   6.633    5.444 82,07% 

6 Cîmpeni SC Salubritate Apuseni SRL   2.920    1.674 57,33% 

7 Cugir SC G&E Invest 2003 SRL   8.829    7.690 87,10% 

8 Ocna Mureș SC Financiar Urban SRL   5.033    4.200 83,45% 

9 Sebeș SC Greendays SA   9.550    7.002 63,48% 

10 Teiuș SC  Polaris  Holding SRL   2.211    2.201 99,55% 

11 Zlatna SC Financiar Urban SRL   3.512    2.476 70,50% 

12 Albac SC Salubritate Apuseni SRL      744       600 80,64% 

13 Almașu Mare                     -      728         - 0 

14 Arieșeni Serviciul Public Cîmpeni      590       588 99,66% 

15 Avram Iancu SC Salubritate Apuseni SRL    1.141      437 38,30% 

16 Berghin SC  Polaris  Holding SRL       820      820 100% 

17 Bistra SC Eco Montan Apuseni SRL    1.638      325 19,86% 

18 Blandiana  SC G&E Invest 2003 SRL            398      375 94,42% 

19 Bucerdea Grânoasă SC Greendays SA       863      861 99,76% 

20 Bucium Serviciul Public  Abrud       777      320 41,18% 

21 Câlnic SC Schuster Ecosal SRL       681      530 77,82% 

22 Cenade SC Financiar Urban SRL       395      370 93,67% 

23 Cergău SC Financiar Urban SRL       621      618 99,51% 
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Nr. 

crt. 
UAT OPERATOR 

Nr. de 

locuinte 

Nr. de 

contracte 

încheiate 

% nr. de 

contracte/ nr. 

de locuințe 

24 Ceru Băcăinți                      -       114         - 0 

25 Cetatea de Baltă SC Schuster Ecosal SRL    1.287   1.209 93,93% 

26 Ciugud SC  Polaris  Holding SRL    1.185      980 82,70% 

27 Ciuruleasa Serviciul Public  Abrud       403      325 80,65% 

28 Crăciunelu de Jos SC Greendays SA       700      490 70,00% 

29 Cricău SC  Polaris  Holding SRL       675      634 93,92% 

30 Cut SC Schuster Ecosal SRL       497      250 50,30% 

31 Daia Română SC Schuster Ecosal SRL       946      742 78,43% 

32 Doștat SC Schuster Ecosal SRL       393      178 45,29% 

33 Fărău SC Greendays SA       678      650 95,87% 

34 Galda de Jos SC  Polaris  Holding SRL    1.549   1.549 100% 

35 Gârbova SC Schuster Ecosal SRL       814      812 99,75% 

36 Gârda de Sus SC Salubritate Apuseni SRL       724      550 75,97% 

37 Hopârta SC Financiar Urban SRL       696      248 35,63% 

38 Horea SC Eco Montan Apuseni SRL       802 800 99,75% 

39 Ighiu SC  Polaris  Holding SRL    2.045   2.043 99,90% 

40 Întregalde -       402         0 0 

41 Jidvei SC Financiar Urban SRL    1.443   1.418 98,27% 

42 Livezile SC Greendays SA       735      451 61,36% 

43 Lopadea Nouă SC Greendays SA       923      725 78,55% 

44 Lunca Mureșului SC Financiar Urban SRL       852      850 99,76% 

45 Lupșa SC  Polaris  Holding SRL    1.472      300 20,38% 

46 Meteș SC Financiar Urban SRL 1.179 1007 85.41% 

47 Mihalț SC  Polaris  Holding SRL    1.150      897 78,00% 

48 Mirăslău SC Financiar Urban SRL       921      415 45,06% 

49 Mogoș Serviciul Public  Abrud       385      152 39,48% 

50 Noșlac SC Financiar Urban SRL    1.102      574 52,08% 

51 Ocoliș SC Eco Montan Apuseni SRL       383      153 39,95% 

52 Ohaba SC Schuster Ecosal SRL       426      201 47,18% 

53 Pianu SC Schuster Ecosal SRL    1.028      715 69,55% 

54 Poiana Vadului SC Salubritate Apuseni SRL   393        35 08,90% 

55 Ponor SC Salubris SRL Alba       351      159 45,30% 

56 Poșaga SC Eco Montan Apuseni SRL       487      167 34,29% 

57 Rădești SC Financiar Urban SRL    558      465 83,33% 

58 Râmeț                   -    270       - 0 

59 Rîmetea SC Schuster Ecosal SRL       666      312 46,84% 

60 Roșia de Secaș SC Schuster Ecosal SRL       631       407 64,50% 

61 Roșia Montană SC Financiar Urban SRL    1.254       324 25,84% 

62 Sălciua SC Eco Montan Apuseni SRL       609       312 51,23% 

63 Săliștea  SC  Polaris  Holding SRL       923       554 60,00% 

64 Sâncel SC Financiar Urban SRL       985       396 40,20% 

65 Sântimbru SC  Polaris  Holding SRL    1.065       895    84,04% 

66 Săsciori SC Greendays SA    1.994 1.955 98,04% 

67 Scărișoara SC Salubritate Apuseni SRL       700  643 91,86% 

68 Sohodol SC Salubritate Apuseni SRL       950       950 98,96%  

69 Stremț SC  Polaris  Holding SRL       832       830 99,76% 

70 Șibot SC G&E Invest 2003 SRL       871 805 92,42% 

71 Șona SC Financiar Urban SRL    1.538       784    50,97% 

72 Șpring SC Schuster Ecosal SRL       836       556 66,51% 

73 Șugag SC G&E Invest 2003 SRL    1.100       585 53,18% 

74 Unirea SC Financiar Urban SRL    2.058    1.780 86,49% 

75 Vadu Moților SC Salubritate Apuseni SRL       680         34 5,00% 

76 Valea Lungă               -    1.123          0   0 

77 Vidra SC Salubritate Apuseni SRL       603 601 99,73% 

78 Vințu de Jos SC Greendays SA 1.886 1430 74,23% 
                                                                                                                      Tabel nr.9 Serviciul de salubrizare 
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Toate contractele de prestare a serviciilor de salubrizare de către operatorii privaţi au 

valabilitate până la implementarea Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Alba 

(S.M.I.D.). 

 4.5.3. Serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat 

 

În județul Alba nu mai există alimentare cu energie termică în sistem centralizat, locuitorii 

județului Alba preferând sistemele individuale de încălzire pe variantele combustibililor solid și 

gazos, încă din anul 2001. Din anul 2016 societatea de distribuție a agentului termic în sistem 

centralizat nu mai este operațională. 

 

 4.5.4.  Serviciul  de transport public local de persoane prin curse regulate este organizat pe 

raza administrativ-teritorială a unităţilor administrativ-teritoriale, astfel: cele care fac parte din 

Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local (municipiul Alba Iulia, şi 

comunele Ciugud, Sîntimbru, Ighiu, Cricău, Galda de Jos, Întregalde şi Mihalţ); municipiul Blaj; 

municipiul Sebeş; oraşul Cugir; oraşul Ocna Mureş. 

O pondere însemnată în cadrul transportului public de persoane o are transportul judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale, efectuat în prezent de un număr de 11 operatori de transport 

rutier, după cum urmează: 

Nr. 

crt. 
Operator de transport deservent 

Nr. total trasee deservite pe bază de 

licenţe de traseu 

1 Livio Dario SRL 27 

2 Minitrans SRL 10 

3 Lazăr Trans SRL 10 

4 Arieşul SA 5 

5 Gicu Trans SRL 4 

6 Flamingo Travelling SRL 3 

7 Transervice Apuseni SRL 3 

8 Voltrans SA 2 

9 Goe Inter Transport SRL 1 

10 Crivas Lux SRL 1 

11 Andra & Alina Transport SRL 1 
                                                                                                                Tabel nr.10 Operatori transport 

În cadrul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale sunt 

transportaţi din localităţile de domiciliu la locul de muncă şi retur angajaţii a 21 operatori economici 

din judeţul Alba. 

     În judeţul Alba există în prezent 6 autogări, amenajate și dotate pentru a permite plecarea și 

sosirea autobuzelor, inclusiv a celor aflate în tranzit, asigurând urcarea sau coborârea persoanelor, 

precum și condiții și servicii pentru autobuze și pentru persoanele aflate în așteptare. Dintre acestea, 5 

sunt cuprinse în programul de transport judeţean şi sunt utilizate de către operatorii de transport 

prestatori ai serviciului de transport public judeţean prin curse regulate, după cum urmează: 

 
Nr. 

crt. 
Localitatea Deținător licența Adresa autogării 

1 Alba Iulia Transport Public SA Alba Iulia 

B-dul Republicii, nr.27, jud. Alba 

Alba Iulia , str. 

Iașilor, nr.94 

2 Alba Iulia Livio Dario SRL 

str. Arieşului, bl.240, ap.13, jud. Alba 

Alba Iulia , str. 

Iașilor, nr.87 

3 Abrud Trans Abrud SA 

Abrud,Piaţa Eroilor, nr.12, jud. Alba 

Abrud, Piața Eroilor, 

nr.12 

4 Cîmpeni Crisoil Apuseni  SRL 

Cîmpeni, Str. Mesteacănului, bl. C3, ap.16, jud. Alba 

Cîmpeni, str. 

Libertății, nr. 19 A 

5 Sebeș Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului din 

cadrul Primăriei Sebeș, jud. Alba 

Sebeş, str. Viilor, nr. 

28 
                                                                                                                Tabel nr.11 Deținători licență 
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Sunt utilizate pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate un număr de 351 staţii 

publice, dintre care amenajate 270. Pentru un număr de 81 staţii lipsesc adăposturile pentru călători. 

Sinteza deservirii actuale scoate în evidenţă un ansamblu de 87 trasee judeţene din care 16 

neatribuite, iar 71 în exploatare, repartizate astfel: 

 

Nr. 

crt. 
Operator de transport deservent 

Nr. total trasee deservite pe bază de 

licenţe de traseu 

1 Livio Dario SRL 23 

2 Excelent Trans SRL 19 

3 Voltrans SA 15 

4 Arieşul SA 5 

5 Gicu Trans SRL 3 

6 Transervice Apuseni SRL 3 

7 Mariany SRL 2 

8 Societatea Transport Public SA Alba Iulia 1 

                                                                                                                Tabel nr.12 Operatori transport 

 

  Traseele neatribuite sunt consecința scăderii drastice a numărului de călători în zona Munților 

Apuseni ca urmare a fenomenului de îmbătrânire a populației, a creșterii numărului de persoane care 

utilizează autoturismul personal, a transportuluii ilegal de persoane, a insufucienței locurilor de 

muncă, coroborate cu lipsa fondurilor necesare pentru subvenționarea transportului public județean de 

persoane. 

            Serviciul de transport public județean de persoane se desfășoară în strânsă corelare cu serviciul 

de transport public local prin curse regulate, transportul de persoane interjudețean și feroviar. 

 

 4.5.5.   Serviciul de iluminat public 

 

Serviciul de iluminat public cuprinde: iluminatul stradal - rutier; iluminatul stradal - pietonal; 

iluminatul ornamental destinat parcurilor, spaţiilor de agrement, pieţelor, târgurilor; iluminatul 

ornamental - festiv, destinat sărbătorilor sau diferitelor evenimente; iluminatul arhitectural.    

        Analizând datele furnizate de către autoritățile locale, starea actuală a sistemului de iluminat 

public la nivelul orașelor și comunelor se prezintă astfel: 

 gradul de acoperire la iluminatul public este de 55-100 % în mediul urban și de 10-100 % în 

mediul rural; 

 în zona Munților Apuseni procentul pentru iluminat public este de 54,35%; 

 în zona de podiș a județului procentul pentru iluminat public este de 97,44%; 

 rețelele și echipamentele aferente iluminatului public, în general, sunt învechite și prezintă un 

grad mare de uzură (circa 65%), fiind construite în perioada 1970-1980; 

 uzura morală (circa 30%), din instalații care sunt echipate cu aparataj produs în anii 1960; 

 peisajul urban are de suferit din cauza împânzirii localităților cu sute de kilometri de cabluri 

aeriene și subterane, transformatoare, mii de stâlpi din beton armat care asigură iluminatul public; 

  existența unor localități neelectrificate, mai ales în munții Apuseni; 

 dispersarea localităților și a gospodăriilor din localitățile de munte determină cheltuieli de 

investiții specifice foarte mari, aceste investiții neputând fi amortizate din costul energiei electrice 

consumate, precum și pierderi tehnologice foarte mari și cheltuieli de întreținere și de reparații foarte 

mari; 

 nivel redus  de dezvoltare a sistemului de iluminat ornamental; 

 număr redus de instalații de iluminat public la nivelul localităților din mediul rural, care dețin 

echipamente moderne de comandă și automatizare; 

 gradul de acoperire foarte scăzut în localitățile din Munții Apuseni, datorită dispersării mari 

între localități și consumatori.  
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 nivel foarte scăzut de linii electrice subterane (LEA), în localitățile din mediul rural, dar și 

urban; 

 nu sunt utilizate surse de lumină cu eficiență luminoasă superioară, mai ales în mediul rural. 

 

4.6. Managementul situațiilor de urgență. Număr de evenimente gestionate, acțiuni 

întreprinse   

 

Activitatea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba privind gestionarea 

situaţiilor de urgenţă şi iniţierea măsurilor care se impun pentru prevenirea acestora – 2019 

 

Activitatea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba (CJSU ALBA) s-a desfășurat 

în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru 

situații de urgență, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de 

Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare; a legislației și actelor 

normative din domeniul situațiilor de urgență, a Ordinelor Prefectului județului Alba, a Planului de  

activități al comitetului pe anul 2019, având ca obiectiv fundamental managementul integrat și 

gestionarea eficientă a situațiilor de urgență manifestate pe teritoriul județului, precum și prevenirea 

apariției acestora. 

Anul 2019 s-a caracterizat prin valori termice ușor mai ridicate decât mediile de referință 

specifice pentru județul Alba. Nota dominantă a fost dată în sezonul de vară, cu manifestări deosebit 

de intense ale instabilității atmosferice și cantități însemnate de precipitații căzute. Aversele de ploaie 

cu caracter torențial au fost însoțite de intensificări ale vântului și fenomene orajoase și au adus 

cantități însemnate de apă în timp foarte scurt, depășind pragurile critice și determinând revărsări ale 

unor cursuri de apă, provocând pagube materiale. 

În plan legislativ măsurile și acțiunile întreprinse au vizat însușirea și implementarea legislației 

specifice managementului situațiilor de urgență de către toate structurile reprezentate în Comitetul 

Județean pentru Situații de Urgență, potrivit domeniului de activitate și competențelor specifice 

fiecăreia. 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba a desfășurat activități pentru îndeplinirea 

următoarelor atribuții principale: 

 informarea Comitetul Național pentru Situații de Urgență, referitor la stările potențial generatoare 

de situații de urgență, iminența amenințării acestora și măsurile adoptate; 

 evaluarea situațiilor de urgență produse în unitățile administrativ - teritoriale, stabilirea măsurilor și 

acțiunilor specifice pentru gestionarea acestora și urmărirea îndeplinirii lor; 

 analizarea și avizarea planurilor județene pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de 

caniculă, secetă sau specifice sezonului rece; 

 supunerea spre avizare și adoptare a hotărârilor necesare creării cadrului legal de desfășurare a 

unor activități specifice, menite să prevină, să limiteze și să înlăture efectele situațiilor de urgență. 

În cadrul ședințelor C.J.S.U. au fost discutate, analizate și aprobate 18 planuri, rapoarte și 

analize privind managementul situațiilor de urgență, după cum urmează: 

 Raportul privind analiza măsurilor şi acţiunilor desfăşurate pentru gestionarea situaţiilor de 

urgenţă specifice sezonului de iarnă 2018-2019; 

 Raportul de evaluare a activității Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba pe 

anul 2018; 

 Planul județean de măsuri şi acţiuni pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice 

sezonului de vară şi în perioade cu caniculă şi secetă hidrologică din anul 2019;  

 Raportul privind analiza măsurilor şi acţiunilor desfăşurate de instituţiile şi autorităţile publice 

cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului de vară 2019; 

 Analiza incendiilor de vegetație uscată și fond forestier; 

 Analiza stadiului executării lucrărilor specifice pentru prevenirea inundațiilor; 

 Planul de activităţi a C.J.S.U. pe anul 2020; 

 Planul de măsuri pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului de iarnă 2019-

2020; 

 Actualizarea Procedurii pentru gestionarea incidentelor și situațiilor de urgență generate de 
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animalele sălbatice la nivelul județului Alba. 

 Prezentarea și aprobarea măsurilor urgente luate la nivelul C.J.S.U. Alba pentru perioadele cu 

temperaturi minime sau maxime extreme; 

 5 Rapoarte de Sinteză privind apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice 

periculoase, secetă pedologică produse la nivelul județului Alba; 

 1 Raport de Sinteză privind alunecările de teren și alte fenomene de natură geologică; 

 Prezentarea aspectelor constatate cu privire la producerea altor fenomene de natură geologică 

și posibile alunecări de teren; 

 Prezentarea poluărilor accidentale produse pe unele cursuri de apă. 

 

 4.6.1. Numărul ședințelor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență 

 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba a fost convocat în 18 ședințe, 3 ordinare 

și 15 extraordinare, dintre care unele au fost desfășurate în cadrul videoconferințelor organizate la 

nivelul Guvernului, sau de către conducerea M.A.I. 

 

4.6.2. Numărul hotărârilor adoptate  

 

Pentru o corectă și eficientă gestionare a situațiilor generate de inundații, fenomene 

meteorologice periculoase, poluări accidentale, alte situații speciale de urgență, membrii Comitetului 

Județean pentru Situații de Urgență au adoptat 22 hotărâri, care au fost transmise pentru punere în 

aplicare instituțiilor și agenților economici cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență respective 

și comitetelor locale, după caz. 

 

4.6.3. Numărul ordinelor emise de prefect pe linia gestionării situațiilor de urgență 

 

 Au fost emise 10 ordine ale prefectului, în calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă, și anume: pentru actualizarea și reorganizarea componenţei C.J.S.U., 

respectiv a Grupurilor de Suport Tehnic (7), pentru aprobarea Planului de pregătire în domeniul 

situațiilor de urgență pe anul 2019 (1), pentru constituirea comisiilor de constatare, validare și 

evaluare a pagubelor produse de fenomene hidrometeorologice periculoase (2).  

 

 4.6.4. Măsuri dispuse în baza ordinelor și dispozițiilor Comitetului Național, a 

conducerii M.A.I. precum și rezultate în urma participării la videoconferințe 

 

Ca urmare a ordinelor şi dispoziţiilor transmise de Guvern, Departamentul pentru Situații de 

Urgență, sau conducerea M.A.I., cu ocazia videoconferinţelor la care au participat membrii 

comitetului judeţean, au fost reanalizate măsurile stabilite în Planurile judeţene de acţiuni pentru 

gestionarea diferitelor situaţii de urgenţă, fiind totodată transmise către Comitetele Locale pentru 

Situaţii de Urgenţă şi instituţiile cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă măsuri concrete 

privind modul de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă. 

În cursul anului 2019 s-a înregistrat 1 eveniment (inundațiile din luna iunie de pe raza 

comunelor Pianu, Săliștea și Săsciori) pentru care a fost necesară activarea Centrului Județean de 

Conducere și Coordonare a Intervențiilor, respectiv pentru gestionarea situației de urgență generate de 

efectele fenomenelor meteorologice periculoase, produse pe raza judeţului Alba. 

Grupele operative au fost operaţionalizate, pentru monitorizarea și asigurarea schimbului de 

date și informații între structurile cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență. 

 Managementul și gestionarea situațiilor de urgență  

Pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă înregistrate, acţiunile au fost organizate şi desfăşurate 

pe trei paliere:  

 acţiuni şi măsuri cu caracter preventiv; 

 acţiuni executate pe timpul producerii evenimentului; 

 acţiuni post-eveniment.              
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Acțiuni și măsuri cu caracter proactiv, în perioada predezastru 

 actualizarea și verificarea planurilor de apărare împotriva inundațiilor; 

 întocmirea planurilor de măsuri și acțiuni pentru gestionarea unor situații de urgență; 

 organizarea și desfășurarea ședințelor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și a celor 

locale, în urma cărora s-au luat hotărâri în vederea stabilirii căilor și modalităților de acțiune pentru 

reducerea riscurilor, limitarea și înlăturarea efectelor situațiilor de urgență produse;  

 transmiterea dispozițiilor necesare către comitetele locale pentru situații de urgență; 

 monitorizarea zilnică a evenimentelor hidrometeorologice de către instituțiile specializate și 

autoritățile administrației publice locale; 

 verificarea fluxului informațional între instituțiile cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență și 

Comitetele Locale pentru Situații de Urgență, desfășurându-se în acest scop 39 antrenamente de 

înștiințare a Comitetelor Locale și 4 antrenamente de înştiinţare a membrilor Comitetului Județean. 

 În anul 2019 au fost primite de la Administrația Națională de Meteorologie și de la Institutul 

Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor și retransmise pe fluxul informațional, cu măsuri şi 

atribuţii concrete, Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență și instituțiilor responsabile în 

gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomenele hidrometeorologice periculoase, 415 

informări, atenționări și avertizări hidrologice sau meteorologice, din care: 

 257 atenționări meteorologice Cod Galben, 

 56  avertizări meteorologică Cod Portocaliu, 

 58 atenţionări hidrologice Cod Galben, 

 9 avertizări hidrologice Cod Portocaliu, 

 35 informări privind fenomenele meteorologice prognozate. 

 

Autoritățile administrației publice locale au acționat preventiv și coerent, prin aplicarea unor 

măsuri menite să determine limitarea efectelor situațiilor de urgență și reducerea pagubelor, prin: 

 alarmarea în timp util, la primirea avertizărilor, a populației din zonele de risc; 

 identificarea zonelor vulnerabile, în interiorul și în zonele limitrofe localităților; 

 curățirea albiilor cursurilor de apă, în vederea evitării blocării cu diverse materiale a 

secțiunilor de scurgere, îndeosebi în zona podurilor și podețelor; 

 amenajarea și întreținerea permanentă a șanțurilor de scurgere a apelor pluviale;  

 neacordarea autorizațiilor de construire a locuințelor în zone cu potențial de risc la 

inundații și alunecări de teren. 

 Premergător sezonului de iarnă 2019 - 2020, Consiliul Județean Alba a dispus măsuri pentru 

restricționarea sau închiderea circulației pe 16 sectoare de drumuri județene, totalizând peste 170 km, 

pe care traficul rutier este foarte redus, pentru localitățile aferente fiind asigurate rute ocolitoare. 

 Tot premergător sezonului de iarnă, au fost închise circulației rutiere, 2 sectoare de drumuri 

naționale (DN 1R: Horea – Beliș și DN 67C: Oașa – Obârșia Lotrului). 

 În anul 2019 s-au desfăşurat 711 controale pe linia sau care au legătură cu situațiile de 

urgență, astfel: 

 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba, cu Agenţia de Protecţia Mediului Alba, Garda de 

Mediu Alba – 9 controale la operatori economici sursă de risc SEVESO; 

 Instituția Prefectului – Județul Alba, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba, Comisariatul 

Județean Alba a Gărzii Naționale de Mediu, Garda Forestieră Județeană Alba – 58 controale 

privind modul în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile 

şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunii de scurgere a apelor mari. 

 Instituţia Prefectului - Judeţului Alba, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al 

județului Alba, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba, Direcția Silvică, Hidroelectrica Sucursala 

Hidrocentrale Sebeș, Ministerul Apelor și Pădurilor, Administrația Națională Apele Române, 

Administrația Bazinală de Apă Mureș – 12 controale privind verificarea stării tehnice şi 

funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe râurile 

interioare din judeţ. 

 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al Judeţului Alba a efectuat controale la 51 

obiective de cult, 83 obiective de cultură, 98 instituții de învățământ, 20 unități sanitare, 3 unități 
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de agrement și sport, 21 unități de asistență socială îngrijire copii și bătrâni, 9 obiective din 

domeniul silvic, 53 unități de turism, 27 instituții cu profil administrativ, 50 unități de comerț, 163 

alți operatori economici, 27 unității administrativ - teritoriale din județ; 

 Instituţia Prefectului – Judeţul Alba, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba și Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al județului Alba au efectuat un număr de 5 controale la bazele de 

deszăpezire aparținând S.C. D.P.L. S.A. Alba care deservesc drumurile județene.  

 În cursul anului au mai fost executate 22 controale la Serviciile Voluntare pentru Situații de 

Urgență. 

       În cursul anului 2019, prin Instituția Prefectului – Județul Alba și Compartimentul Informare 

şi Relaţii Publice al ISU Alba s-au redactat şi difuzat către mass-media 136 buletine informative şi 

comunicate de presă cu măsuri preventive necesare populației, pentru prevenirea situațiilor de 

urgență, evitarea pierderilor de vieți omenești sau reducerea efectelor evenimentelor asupra bunurilor 

materiale ale cetățenilor, etc. Acestea au vizat, în special, perioadele cu temperaturi scăzute pentru 

evitarea hipotermiei, modul de folosire a mijloacelor de încălzire pentru evitarea producerii 

incendiilor la gospodăriile cetățenești, modul de comportare în situația găsirii munițiilor neexplodate 

descoperite pe teritoriul județului Alba și măsuri preventive pentru perioadele cu temperaturi ridicate. 

Totodată, instituțiile reprezentate în comitetul județean au transmis comunicate de presă, în 

conformitate cu specificul activității acestora. 

       Acțiuni executate pe timpul producerii dezastrului 

 Acțiunile desfășurate pe timpul manifestării situațiilor de urgență au urmărit în principal: 

 la primirea solicitărilor din partea populației, s-au luat măsurile de anunțare a serviciilor 

profesioniste sau voluntare pentru situații de urgență pentru intervenția imediată în zonele 

afectate de fenomenele meteorologice periculoase, precum și a instituțiilor cu atribuții în 

gestionarea situațiilor de urgență; 

 centralizarea tuturor datelor și informațiilor referitoare la acțiunile de intervenție și 

raportarea operativă la M.A.I.; 

 s-a urmărit funcționarea în cele mai bune condiții a fluxului informațional între instituțiile 

cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență, pentru asigurarea luării deciziilor oportune 

la fiecare situație creată. 

 Trecând în revistă situațiile cu care ne-am confruntat, succesiunea evenimentelor s-a prezentat 

astfel: 

   1. Fenomene specifice sezonului rece 

 În anul 2019 situaţiile de urgență specifice sezonului rece au fost de o intensitate relativ 

scăzută, fără efecte majore asupra comunităţilor locale şi cetăţenilor. Pentru perioade scurte de timp s-

au manifestat temperaturi minime extreme, iar în alte perioade ninsori abundente, cu afectarea pe 

termen scurt a unor drumuri de interes local. 

   2. Incendii la vegetația uscată și la fondul forestier 

 Deși a fost continuată campania de informare a populației în ce privește măsurile de prevenire 

a incendiilor cauzate de curățirea terenurilor prin ardere, fumatul în locuri nepermise sau utilizarea 

focului pe timpul activităților recreative, campanie desfășurată de către Inspectoratul pentru Situaţii 

de Urgenţă Alba, Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu, Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţii în 

Agricultură Alba şi Instituţia Prefectului - Județul Alba, pe fondul condițiilor meteo, dar și din alte 

cauze, numărul incendiilor de vegetație uscată, litieră și alte deșeuri a fost mare. 

 În anul 2019 s-au desfăşurat 298 intervenţii pentru stingerea incendiilor la fondul forestier 

(litieră), miriști, vegetaţie uscată și alte deșeuri, din care: 259 incendii de vegetaţie uscată, terenuri 

agricole recoltate (mirişti) şi păşuni, respectiv 39 incendii deșeuri de resturi vegetale sau gunoi 

menajer. 

 În toate situaţiile, forţele de intervenţie ale I.S.U. au colaborat cu cele ale Direcţiei Silvice, 

Gărzii Forestiere, I.P.J, I.J.J., C.L.S.U. şi S.V.S.U., reuşind să gestioneze toate incendiile din judeţ.  
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   3. Inundaţii şi fenomene hidrometeorologice periculoase 

 

 Deşi anotimpul cald s-a manifestat cu precipitaţii sub mediile anuale, pe termen scurt s-au 

înregistrat precipitaţii torenţiale și vânt puternic, în urma cărora au fost provocate pagube materiale 

semnificative. Acestea s-au manifestat în 5 perioade de timp, astfel: 

 în luna februarie 2019 a fost afectată 1 unitate administrativ – teritorială, pagubele totale fiind 

evaluate la 140,96 mii lei; 

 în perioada 01.05.2019 - 30.05.2019 au fost afectate 6 unități administrativ – teritoriale, pagubele 

totale fiind evaluate la 292,173 mii lei; 

 în data de 01.06.2019 s-au înregistrat pagube în valoare totală de 45.735,819 mii lei, pe raza a 4 

unități administrativ-teritoriale; 

 în perioada 02.06.2019 - 25.06.2019 s-au înregistrat pagube în valoare totală de 2.367,935 mii 

lei, pe raza a 13 unități administrativ-teritoriale; 

 în perioada 07.07.2019 - 04.08.2019 s-au înregistrat pagube în valoare totală de 12.705,461mii 

lei, pe raza a 7 unități administrativ-teritoriale. 

 

    4. Alunecări de teren și alte fenomene de natură geologică 

 

     În anul 2019 alunecările de teren și fenomenele de natură geologică s-au manifestat în general 

pe fondul fenomenelor de îngheț-dezgheț, a terenurilor aflate în pantă, a tasărilor de teren și alunecări 

lente de teren manifestate în timp, accentuate de alternanța fenomenelor de precipitații abundente cu 

perioade de secetă, în urma cărora au fost provocate pagube materiale în valoare de 5,00 mii lei pe 

raza unei unități administrativ-teritoriale.  

Nu s-au înregistrat victime umane. 

 

           5. Secetă pedologică și hidrologică. Caniculă 

 

În cursul lunilor august, septembrie și prima jumătate a lunii octombrie 2019, vremea în 

județul Alba a fost în general caldă, cu perioade mai calde decât normalul termic. Precipitațiile 

înregistrate au fost sub media multianuală. Deficitul de apă din sol s-a manifestat și perpetuat 

începând cu luna august 2019, până în luna octombrie inclusiv, ceea ce a dus la instalarea unei secete 

pedologice moderate în anumite zone din județ, fiind afectate mai multe tipuri de culturi agricole, dar 

în proporție nesemnificativă. 

În anul 2019 nu au fost înregistrate temperaturi maxime extreme, deși au fost perioade scurte 

de timp cu temperaturi peste medie. 

 

     6. Poluări accidentale 

 

       Au fost înregistrate 8 poluări accidentale, care au afectat 7 cursuri de apă:   

 începând cu data de 10.04.2019, râul Galda, afluent de dreapta al râului Mureș, în amonte de 

localitatea Galda de Jos, a fost tranzitat de o undă de poluare cu apă uzată de culoare intens roșie cu 

miros de material organic-sânge, evacuată prin conducta stației de epurare aparținând abatorului din 

localitatea Mesentea a S.C. OVIN PREST CARN S.R.L.,  neînregistrându-se mortalitate piscicolă; 

 în data de 12.06.2019, pe râul Arieș, s-a produs o poluare accidentală de la S.C. Transilvania  

Impact S.R.L., fără a fi înregistrată mortalitate piscicolă; 

 în data de 28.07.2019, pe cursul râului Pianu, afluent de stânga al râului Mureș, pe raza 

localităților Pianu de Sus și Strungari, s-a produs o poluare accidentală cu o substanță neidentificată, 

înregistrându-se mortalitate piscicolă de nivel scăzut; 

 începând cu data de 28.08.2019, râul Galda, afluent de dreapta al râului Mureș, la confluența 

cu pârâul Cricău, a fost tranzitat de o undă de poluare cu apă uzată evacuată prin conducta deversoare 

aparținând abatorului de păsări a S.C. TRANSAVIA S.A. OIEJDEA,  neînregistrându-se mortalitate 

piscicolă; 

 începând cu data de 04.11.2019, râul Ampoi, afluent de dreapta al râului Mureș, a fost 

tranzitat de o undă de poluare cu apă uzată menajeră neepurată provenită de la stația de epurare a 

comunei Ighiu, neînregistrându-se mortalitate piscicolă; 
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 începând cu data de 08.11.2019, râul Sebeș, afluent de stânga al râului Mureș, în municipiul 

Sebeș, amonte pod strada Depozitelor, cartier Mircea cel Mare, a fost tranzitat de o undă de poluare 

cu apă uzată de culoare maronie, ușoară spumare, evacuată prin conducta pluvială a municipiului, 

neînregistrându-se mortalitate piscicolă; 

 în 28.10.2019 și 29.11.2019, pârâul Daia, afluent de dreapta al râului Secaș, a fost tranzitat de 

o undă de poluare cu apă uzată menajeră neepurată provenită din căminul pompelor de la stația de 

pompare a comunei Daia Română, neînregistrându-se mortalitate piscicolă. 

 

  7. Alte evenimente 

În perioada 31.10.2019 – 08.11.2019 I.S.U. Alba, D.S.V.S.A. Alba și I.P.J. Alba au instituit 

filtre în zona localității Goiești, comuna Vidra pentru a asigura măsuri preventive împotriva 

răspândirii pestei porcine africane. 

Trebuie subliniat faptul că în perioada manifestării situațiilor de urgență s-a menținut în 

general o bună comunicare cu mass-media locală și centrală, asigurându-se informarea opiniei 

publice, transmiterea unor informații cu caracter general și a măsurilor de protecție către populație 

prin aplicația RO-ALERT. 

 Acțiuni post eveniment pentru înlăturarea pagubelor materiale și normalizarea situației 

      

 deplasarea reprezentanților C.J.S.U. și C.L.S.U. la locul evenimentelor și constatarea pagubelor 

produse; 

 luarea măsurilor pentru înlăturarea efectelor produse de fenomenele hidrometeorologice 

periculoase;  

 deplasarea membrilor din cadrul C.J.S.U. în 32 acțiuni pentru constatarea, validarea și evaluarea 

pagubelor transmise de C.L.S.U.; 

 deplasarea în teren a comisiilor pe domenii de specialitate, din cadrul C.J.S.U., în vederea 

determinării cauzelor și stabilirea vinovaților pentru poluările accidentale produse pe cursurile de 

apă din județ; 

 după validarea și centralizarea rapoartelor de sinteză primite de la comitetele locale, coordonatorii 

Grupurilor de Suport Tehnic și Secretariatul Tehnic Permanent al C.J.S.U. Alba au întocmit 

Rapoarte de sinteză la nivel de județ privind apărarea împotriva inundațiilor, fenomenelor 

meteorologice periculoase, accidentelor la construcții hidrotehnice și poluărilor accidentale sau 

pentru alunecările de teren produse în județul Alba. Pentru fiecare perioadă/situație analizată, au 

fost prezentate: evoluția și efectele fenomenelor, organizarea și desfășurarea acțiunilor operative 

de apărare, situația centralizată a pagubelor, concluzii și propuneri de remediere a efectelor, 

precum și propuneri de alocare de fonduri pentru populație sau refacerea infrastructurii afectate; 

 ISU Alba, Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Alba și APIA - Centrul Județean 

Alba, au desfășurat acțiuni pentru identificarea culturilor afectate de incendii, suprafețele și 

proprietarii acestora. 

Au fost transmise Centrului Operațional de Comandă al Guvernului, Ministerului Afacerilor 

Interne prin D.G.R.I.P., I.G.S.U., D.S.U., D.G.M.O. și altor ministere 79 rapoarte și informări, astfel: 

 rapoarte și informări operative privind producerea și gestionarea unor situații de urgență; 

  rapoarte de sinteză, cu pagubele înregistrate; 

 măsuri și intervenții pe timpul fenomenelor specifice sezonului rece; 

 situația contractelor, a utilajelor și a stocurilor de materiale antiderapante utilizate pentru 

deszăpezirea tuturor categoriilor de drumuri; 

 pagubele semnificative provocate de inundaţii şi/sau condiții meteorologice nefavorabile care să 

facă obiectul accesării Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene; 

 rapoarte controale comune; 

Valoarea totală a pagubelor înregistrate ca urmare a manifestării situațiilor de urgență în anul 

2019 a fost de 61,101 milioane lei. Cea mai mare pondere o reprezintă pagubele provocate de 

inundaţii şi/sau de fenomenele hidrometeorologice periculoase. 

 Participarea membrilor C.J.S.U. la activități de pregătire  

Membrii C.J.S.U. Alba au participat la 4 exerciţii, în vederea antrenării pentru asigurarea unui 
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management eficient al situațiilor de urgență, astfel:  

 Exercițiu cu forte și mijloace în teren pentru gestionarea situațiilor de urgență generate  de 

cutremur - verificarea modului de cunoaștere, organizare și desfășurare a activităților de 

înștiințare, avertizare, alarmare și evacuare - Orașul Ocna Mureș. 

 Exercițiu pentru antrenarea structurilor specializate în situația producerii unor inundații 

datorate avariilor la construcții hidrotehnice - verificarea modului de cunoaștere, organizare și 

desfășurare a activităților de înștiințare, avertizare, alarmare și evacuare - Orașul Cugir. 

 Exercițiu pentru antrenarea structurilor specializate în situația producerii unui accident major 

la un operator SEVESO, cu implicații în afara amplasamentului - S.C. KRONOSPAN S.A. 

Sebeș. 

 Exercițiu pentru antrenarea structurilor specializate în gestionarea situațiilor de urgență 

generate de accidente pe timpul transportului rutier - Orașul Zlatna. 

        La nivelul unităților administrativ-teritoriale din județ, s-au desfăşurat 39 exerciţii de 

alarmare publică. Tematica desfăşurării exerciţiilor de alarmare a vizat aspecte referitoare la protecţia 

populaţiei şi a bunurilor materiale în funcţie de tipurile de risc identificate la nivelul localităţilor 

(avarii la construcţii hidrotehnice, inundaţii, alunecări de teren, fenomene meteo periculoase, 

epizootii, incendii de pădure şi eşecul utilităţilor publice). 

           Conform planificării cuprinse în Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 

2019, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 19 din 16.01.2019, la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii 

de Urgenţă Alba, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Alba, respectiv a Sistemului de 

Gospodărire a Apelor Alba, au fost derulate 49 activităţi de pregătire (convocări, instructaje de 

pregătire, instruiri), astfel:  

 1 convocare anuală de pregătire cu şefii celulelor de urgenţă din cadrul operatorilor economici 

clasificaţi cu risc conform H.G. nr. 642/2005; 

 2 instruiri cu şefii serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;  

 2 instruiri cu șefii serviciilor voluntare pentru situații de urgență; 

 1 convocare cu şefii de ocoale silvice din judeţ şi şefii de composesorate;  

 1 convocare cu reprezentanţii cultului ortodox;  

 1 convocare cu președinții comitetelor locale pentru situații de urgență;  

 1 instructaj de pregătire, anual, cu personalul de specialitate – inspectorii de protecţie civilă 

de la municipii şi oraşe, nominalizați să execute pregătirea de specialitate; 

 1 instruire cu cadrele tehnice prestatoare de servicii; 

 39 activități de asistență tehnică cu C.L.S.U./S.V.S.U. 

 La Centrul Zonal de pregătire de protecție civilă Cluj-Napoca au fost planificate 27 serii de 

pregătire, la care au participat 42 de persoane, din 79 planificate (gradul de participare fiind de 53%). 

                                              

   d. Disfuncționalități și greutăți întâmpinate  

În cursul anului 2019 nu s-au semnalat deficiențe majore în gestionarea situațiilor de urgență. 

Câteva greutăți  și disfuncționalități care pot fi menționate au constat în: 

 întârzieri în întocmirea și transmiterea de către Comitetele Locale pentru Situații de Urgență a unor 

documente specifice; 

 spații insuficiente pentru asigurarea funcționării în condiții optime a Centrului Județean de 

Coordonare și Conducere a Intervențiilor cu specialiști din cadrul tuturor instituțiilor și Grupurilor 

de Suport Tehnic; 

 lipsa unei proceduri clare privind declararea Stării de alertă; 

 lipsa unor proceduri și normative privind evaluarea pagubelor pe mai multe domenii, respectiv un 

cadru legal care nu reglementează în totalitate modalitatea de evaluarea pagubelor; 

 nu au fost elaborate metodologii unitare la nivel național de evaluare a pagubelor pe domenii de 

competență specifice, sau standarde de cost; 

 imposibilitatea cooptării unor experți și evaluatori autorizați, în cadrul activităților comisiilor de 

evaluare a pagubelor. 
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4.7. Monitorizarea activităților desfășurate în județ pentru asigurarea ordinii publice  

 

Conform prevederilor Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, art. 253, 

prefectul este garantul respectării legii şi ordinii publice la nivelul judeţului, acţionează pentru 

menţinerea climatului de pace socială și dispune măsurile corespunzătoare pentru prevenirea 

infracțiunilor și apărarea drepturilor și a siguranței cetățenilor, prin organele legal abilitate. În acest 

sens, Instituţia Prefectului Judeţul Alba a urmărit realizarea obiectivelor generale stabilite în 

Programul de guvernare 2017-2020, privind domeniul ordinii şi siguranţei publice, având o 

colaborare susţinută cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba și Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 

Avram Iancu Alba. Îmbunătăţirea cooperării şi interoperabilităţii cu toate structurile M.A.I. din judeţ 

cu atribuţii în domeniul menţinerii şi asigurării ordinii şi siguranţei publice a reprezentat o prioritate a 

instituției prefectului. 

În anul 2019, s-a urmărit creșterea gradului de siguranţă al cetăţenilor şi soluţionarea cu 

operativitate a sesizărilor primite. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba a dus la îndeplinire cu 

succes, atât din punct de vedere profesional cât şi logistic, misiunile sale, astfel încât siguranţa 

cetăţenilor din judeţ să nu fie afectată. Activitatea şi rezultatele obţinute pe linia menţinerii ordinii şi 

siguranţei publice a fost analizată permanent, inclusiv în cadrul şedinţelor săptămânale la care au 

participat şi reprezentanţii Inspectoratului Județean de Jandarmi, în conformitate cu prevederile 

OMAI nr. 60/2010 modificat prin Ordinul MAI 118/26.10.2018. A fost actualizat Planul unic de 

siguranţă publică, în care au fost cuprinse toate forţele care acţionează în teren pentru realizarea 

sistemului integrat de menţinere a ordinii publice. S-a colaborat cu poliţiile locale acolo unde acestea 

funcţionează, reuşindu-se astfel să fie atrase noi forţe în sistem integrat la activitatea de menţinere a 

ordinii şi siguranţei publice. 

Inspectoratul  de Jandarmi Judeţean a acționat pe linia asigurării ordinii şi siguranţei publice 

pe timpul desfăşurării manifestărilor şi adunărilor public, precum şi prevenirea escaladării unor stări 

de tensiune şi transformarea acestora în acte de violenţă cu impact în spaţiul public. În perioada 

01.01.2019 – 31.12.2019 au fost documentate, organizate şi executate 10.710  misiuni în domeniul 

asigurării, menţinerii, restabilirii ordinii publice şi a celor executate în cooperare/colaborare, faţă de 

aceiași perioadă a  anului 2018, când au fost executate 8.507 misiuni. În perioada 01.01.2019 – 

31.12.2019  au fost organizate 3.731 misiuni de asigurare a ordinii publice faţă de anul precedent când 

au fost organizate 1.921 misiuni. Din totalul acestor misiuni 12 au fost organizate şi executate la 

manifestări de protest, 313 au fost organizate şi executate la manifestări culturale, 89 la manifestări 

sportive, 227 acţiuni de protecţie antiteroristă, 16 misiuni pe timpul vizitelor oficiale, 6 misiuni pentru 

înlăturarea situaţiilor de urgenţă, 1 misiune la alte manifestări.  

În anul 2019, în perioada în care România a deţinut Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, 

la nivelul judeţului Alba s-au desfăşurat 6 evenimente care au reprezentat o provocare din perspectiva 

asigurării securităţii evenimentelor. În cadrul misiunilor de asigurare a ordinii publice în perioada 

01.01.2019 – 31.12.2019 au fost organizate un număr de 3.067 acţiuni executate premergător şi pe 

timpul desfăşurării alegerilor, faţă de anul precedent când au fost executate 1.197 acţiuni premergător 

şi pe timpul desfăşurării alegerilor. Eficienţa misiunilor de asigurare a ordinii publice reiese din faptul 

că  toate aceste manifestări s-au desfăşurat în bune condiţii, fără a se înregistra disfuncţionalităţi sau 

incidente. 

Un alt obiectiv important l-a constituit pregătirea structurilor specializate şi asigurarea 

operativităţii pentru restabilirea ordinii publice în zona de responsabilitate a inspectoratului. Atât la 

nivelul structurilor de ordine publică au funcţionat permanent echipe de intervenţie care au răspuns 

operativ solicitărilor cetăţenilor, pentru rezolvarea diferitelor probleme pe linia ordinii publice. Astfel, 

în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 au fost executate un număr de 817 acţiuni de intervenţie la 

solicitări, faţă de anul precedent când au fost executate un număr de 727 acţiuni de intervenţie. În 

perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 au fost pregătite, organizate şi executate 4.999 misiuni de 

menţinere a ordinii şi liniştii publice, faţă de anul precedent când au fost organizate şi executate 4.667. 

Dintre acestea au fost executate 3.690 misiuni prin patrule de jandarmi, faţă de anul precedent când au 

fost executate un număr de 3.483 misiuni şi 1.299 misiuni prin patrule mixte faţă de anul precedent 

când au fost executate un număr de 1.184 misiuni. 

În conformitate cu documentele de colaborare şi cooperare încheiate în cursul perioadei de 

referinţă au fost organizate şi executate un număr de 105 acţiuni. Dintre acestea: cu alte instituţii 30 

acţiuni, cu organele silvice 16 acţiuni, cu structuri ale M.A.I. 28 acţiuni, unităţi de parchet 9 acţiuni, 
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cu executorii judecătoreşti 14 acţiuni, 1 acţiune cu A.N.P.A., 1 acţiune cu administraţia publică locală 

şi 6 acţiuni cu A.R.R., R.A.R., I.S.C.T.R..Tot în anul 2019 au fost executate şi un număr de 1.058 

mandate de aducere. Pe timpul executării misiunilor specifice efectivele de jandarmi au constatat 84 

infracţiuni şi au aplicat un număr de 1194 sancţiuni contravenţionale, din care 664 sancţiuni cu 

amendă în valoare de 261.650 lei şi 530 cu avertisment scris. 

În cadrul Inspectoratului de Poliție Județean au fost desfășurate 1157 de acțiuni informativ-

preventive, în comunitate, în colaborare cu administraţia publică locală,  unități de învățământ, ONG- 

uri, asociații de proprietari, unitatile de invatamant, etc. În anul 2019, faptele antisociale  au cunoscut 

o ușoară creștere ca număr, înregistrându-se 8149 de lucrări sesizate, cu 219 mai multe, comparativ cu 

anul 2018. Din totalul lucrărilor sesizate 273 fac parte din categoria infracțiunilor care aduc atingere 

unor relații privind convețuirea socială, înregistrandu-se 65 de infracțiuni contra ordinii și liniștii 

publice. În vederea prevenirii săvârșirii unor fapte penale, au fost aplicate un număr de 67936 

sancțiuni contravenționale, dintre care 10112 la Legea nr. 61/1991 - privind regimul conviețuirii 

sociale, ordinea si linistea publică. În perioada de referință au fost lansate 18 proiecte/campanii de 

prevenire a criminalității, în urma cărora au beneficiat direct 14668 de persoane. 

 

 4.8. Relația cu minoritățile naționale   

Grupul de Lucru Mixt din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba a organizat şi 

desfăşurat, alături de instituţii publice deconcentrate şi organizaţii neguvernamentale, o dată la 2 luni, 

pe parcursul anului 2019, şedinţe de lucru ce au avut ca deziderat optimizarea proceselor de elaborare 

şi implementare a politicilor publice cu aplicabilitate în problematica exclusivă a îmbunătăţirii 

situaţiei romilor.   

 Au fost prezentate prefectului rezultatele dezbaterilor în urma cărora au fost formulate 

propuneri pentru remedierea problemelor identificate, variante de soluţionare sau îmbunătăţire, 

posibilităţi de creare a unor sisteme de monitorizare continuă, precum şi alte  propuneri de politici 

publice.         

 Analizele şi studiile efectuate trimestrial de către Grupul de Lucru Mixt din cadrul Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Alba au condus la creşterea eficienţei în monitorizarea implementării la nivelul 

judeţului Alba a Strategiei Guvernului de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii 

romilor pentru perioada 2015-2020. Acestea s-au axat pe de o parte,  pe realizarea unui parteneriat 

viabil între structurile administraţiei publice locale şi comunităţilor de romi şi pe de altă parte, pe 

consolidarea cadrului instituţional necesar reprezentării proporţionale şi consultării politice a 

minorităţii rome la nivel local. 

 Structurile de ordine publică (urban+rural) împreună cu Serviciul Public Comunitar 

de Evidenţă a Persoanelor au desfăşurat activităţi în vederea punerii în legalitate a persoanelor care nu 

au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute de lege. De asemenea, poliţiştii de 

proximitate au desfăşurat activităţi specifice în baza Planului de măsuri pentru intensificarea 

activităţilor de cunoaştere a populaţiei şi identificarea persoanelor care încalcă regimul domicilierii. 

Astfel, au fost desfăşurate 16 acţiuni prin care au fost identificate 68 persoane care locuiau fără forme 

legale, iar 83 aveau actele de identitate expirate. Au fost organizate 11 acţiuni de educaţie juridică şi 

de prevenire a infracţionalităţii în diferite unităţi de învăţământ de pe raza judeţului, în cadrul 

diferitelor campanii iniţiate întreprinse de Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Alba,   

 Au fost informate autorităţile publice locale despre reglementările aduse în vederea 

facilitării angajării mediatorilor sanitari. La nivelul județului sunt angajați 4 mediatori sanitari la Alba 

Iulia, Blaj, Câmpeni, Roșia Montană care lucrează în colaborare cu asistentul medical comunitar din 

localitate; 

 A fost realizată o campanie de prevenire privind metodele contraceptive pentru 

femeile romîne aparținând comunității rome; 

 În cadrul Inspectoratului Școlar Județean Alba este angajat un inspector școlar de 

specialitate – minorități naționale romi; 

  La nivelul județului Alba își desfășoară activitatea 8 mediatori școlari în localitățile 

Sebeș, Blaj, Aiud, Cugir, Jidvei, Roșia Montană. 

 Au fost efectuate analize referitoare la cuprinderea copiilor de vârstă preşcolară şi 

şcolară într-o formă de învăţământ; 
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 S-a avut în vedere, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Alba, acordarea în 

continuare de facilități și locuri distincte pentru elevii rromi care doresc să urmeze învățământul 

preuniversitar liceal și profesional  în anul școlar 2019-2020. Astfel, au fost admiși 15 elevi - nivel 

liceal, 5 elevi - nivel profesional și 4 elevi - învățământ dual; 

 Se vor asigura ajutoare financiare speciale pentru elevii aflaţi în situaţii sociale 

critice, în baza necesarului pe județ și a fondurilor acordate de MEN pentru achiziționarea rechizitelor 

la început de an școlar; Continuă acordarea de tichete preșcolarilor conform Legii 248/2015 privind 

stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, care 

frecventează cursurile școlare; 

 Continuarea măsurilor de prevenire a segregării copiilor şi elevilor romi şi a celor de 

eliminare a eventualelor segregări produse în sistemul educaţional prin efectuarea analizei trimestriale 

a situației privind segregarea școlară a copiilor și elevilor romi, în urma informărilor primite din 

teritoriu de la cadrele didactice; În toate unitățile de învățământ din județul Alba s-a transmis o adresă 

referitoare la OMECT nr. 1540/2007 privind interzicerea segregării școlare a copiilor rromi; 

 Promovarea diversității culturale prin organizarea următoarelor evenimente: 

- 8 Aprilie Ziua Internațională a Romilor. S-au desfășurat activități în 10 unități școlare     privind 

tradițiiile, cultura și istoria romilor (poezii în limba rromani, piese de teatru, dans și muzică); 

În județul Alba, studiul limbii materne rromani se realizează în următoarele unități de 

învățământ: Liceul cu Program Sportiv ”Florin Fleșeriu” Sebeș, Liceul Horea, Cloșca și Crișan 

Abrud, Școala Gimnazială Cărpiniș - Roșia Montană, Școala Primară Gura Roșiei - Roșia Montană. 

De asemenea, la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia fiecare dintre cele cinci 

facultăți componente,  respectiv Facultatea de Istorie şi Filologie, Facultatea de Ştiinţe Economice, 

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti, Facultatea de Drept si Științe Sociale, Facultatea de 

Teologie  au prevăzut câte un loc destinat persoanelor de etnie romă. 

 

4.8.1. Problematica îmbunătățirii situației romilor, context european.  

Proiecte desfășurate: 

 Campanii de promovare a multiculturalismului în şcoli, prin proiectul ”Alba 

Iulia 360” 

O componentă importantă a proiectului „Alba Iulia 360“ este cea dedicată acţiunilor de 

combatere a discriminării şi de promovare a multiculturalismului. Echipa proiectului derulează în 

acest scop patru campanii. 

Una dintre ele este dedicată educaţiei şi se derulează în şcoli din Alba Iulia, în care învaţă şi 

copii din comunităţile ţintă ale proiectului: Şcoala Bărăbanţ, Colegiul Tehnic „Alexandru Domşa“, 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Inclusivă, Liceul de Artă „Regina Maria“ , Şcoala gimnazială „Vasile 

Goldiş“  şi Şcoala gimnazială „Avram Iancu“. 

Primele ateliere s-au adresat elevilor şi au fost organizate de către Asociația pentru Dezvoltare 

și Incluziune Socială-ADIS, partener în proiectul „Alba Iulia 360“, derulat de Municipiul Alba Iulia. 

Cu ajutorul unor materiale vizuale atractive, şcolarii sunt provocaţi să identifice diferite stereotipuri și 

prejudecăţi, comportamente generate de acestea şi să le analizeze în relaţie cu factori de discriminare 

precum:  culoarea părului, culoarea tenului, apartenenţa etnică sau comportamentul diferit al colegilor. 

În campanie sunt implicaţi şi părinţi ai elevilor, dar şi profesori. 

Alte trei campanii organizate prin proiect vizează: conştientizarea egalităţii de şanse între 

femei şi bărbaţi; drepturile şi responsabilităţile pacientului în relaţia medic-pacient; combaterea 

discriminării pe piaţa muncii. 

Proiectul „Alba Iulia 360“ se adresează unui număr de 560 de persoane aflate în risc de  

sărăcie şi excluziune socială din cinci comunităţi marginalizate ale Municipiului Alba Iulia, în care 

există populaţie aparţinând  minorităţii  rome: Zgura, Partoş, Trandafirilor, Barbu Lăutaru, Ciocârliei-

Pompieri. Comunitățile sunt situate atât la periferie, cât și în centrul municipiului. Serviciile furnizate 

în cadrul proiectului Alba Iulia 360 sunt integrate, ceea ce înseamnă că ating aspecte esențiale care țin 

de sfera socială, profesională, medicală, educațională, juridică etc. Altfel spus, vor avea ca 

scop creşterea accesului la educaţie, servicii medicale şi sociale, piaţa muncii, la  asistenţă juridică 
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pentru reglementarea actelor, la îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, respectiv susţinerea 

antreprenoriatului. Conjugate, aceste măsuri vor avea ca rezultat schimbarea modului de viață pentru 

zeci de familii din comunitățile amintite. Cele mai multe dintre serviciile gratuite ale proiectului sunt 

în derulare.  

 

 INCLUZIV - investiție europeană pentru dezvoltarea socială în Cugir 

Proiectul este  cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020,  Apelul de proiecte 3- “Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunităţile 

marginalizate ”; Axa Prioritară 4 – „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”;  

Proiectul propus de Primăria Cugir în parteneriat cu Asociația Mileniul,  Asociația 

Provocație, SPAS Cugir Școala Gimnazială Singidava, Școala Gimnazială  Iosif Pervain are ca 

obiective promovarea accesului egal la măsuri integrate de educație,  acordarea și dezvoltarea de 

servicii socio-medicale, acordarea sprijinului în obținerea de acte de proprietate și identitate, 

îmbunătățirea condițiilor de locuire, dezvoltarea deprinderilor pentru accesarea de locuri de muncă, 

realizarea unei campanii de antidiscriminare pentru persoanele din orașul Cugir aflate în risc de 

sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând 

minorității rome.  

Proiectul își propune: realizarea procesului educativ de recuperare școlară și încurajare pentru 

120 de copii ciclul primar și gimnazial în cadrul programului ”Școală după Școală”, sprijinirea a 301 

de persoane din comunitățile țintă vizate pentru creșterea accesului pe piaţa muncii, sprijinirea 

dezvoltării și furnizării de servicii socio-medicale la domiciliu și în cadrul centrului comunitar integrat 

pentru 600 de persoane din comunitățile țintă vizate, activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit 

ale persoanelor din grupul țintă și anume reabilitarea/modernizarea a 68 de locuințe din blocul cu 

locuințe, acordarea de asistenta juridica pentru reglementari acte de proprietate, identitate, stare civila, 

de obținere a drepturilor de asistență socială, campanii de informare și conștientizare/ acțiuni specifice 

în domeniul combaterii discriminării și acțiuni de implicare activa și voluntariat al membrilor 

comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea. 

 

 Proiectul ”Învățăm împreună” - coordonator Inspectoratul Școlar Județean Alba, 

parteneri școli gimnaziale din mediul urban și rural al județului Alba: Unirea, Roșia Montană, Lunca 

Mureșului, Cetatea de Baltă, Jidvei, Blaj. Grupul țintă - elevi și părinți din comunități dezavantajate, 

fie izolate geografic, fie cu un grad de șomaj ridicat, confruntate cu lipsa resurselor pentru educația 

copiilor romi. 

 Obiectivul general al proiectului - formarea personalului didactic și creșterea capacității 

instituționale în vederea asigurării incluziunii copiilor romi. 

 Implementarea acestui proiect vizează  formarea profesorilor în domenii precum: promovarea 

unei şcoli incluzive şi învăţarea într-un mediu multicultural, democraţie, toleranţă, antidiscriminare 

etc.; organizarea de activităţi de învăţare pentru părinţii romi şi neromi și organizarea activităţilor 

extracurriculare pentru copiii romi şi neromi în vederea creşterii incluziunii şi competenţelor lor 

sociale. Obiectivele programului  se vor concretiza în elaborarea de 6 curriculumuri opționale noi, în 

formarea a 72 de profesori în domeniul incluziunii și multiculturalității și în implicarea a 240 elevi 

romi si neromi în activități extracurriculare comune, alături de 84 părinti din cele șase unități de 

învățământ partenere. 

 Proiectul „Școala Prietenoasă” - cofinanțat prin Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020", se derulează în perioada mai 2018 - mai 2021 și are o valoare de 9216651,83 lei. 

Proiectul este demarat și implementat de Asociația AS 2001 Alba Iulia, în calitate de beneficiar, în 

parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Alba, Orașul Zlatna și Forma Azione.SRL. 

 Scopul proiectului este prevenirea și reducerea abandonului școlar timpuriu, menținerea și 

reintegrarea în sistemul de învățământ obligatoriu, promovarea accesului egal la învățământul 

preșcolar si școlar, inclusiv prin parcursuri de învățare tip a doua șansa a copiilor, elevilor, tinerilor și 

adulților din județul Alba.  

 Prin intermediul acestui proiect, se urmărește creșterea participării la învățământul 

antepreșcolar și preșcolar a 60 de antepreșcolari și 200 de preșcolari, dar și reducerea părăsirii 

timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru 480 
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elevi ( ciclurile primar și gimnazial) aparținând grupurilor vulnerabile (cel putin 50% copii de etnie 

romă), din mediul rural și din comunitățile dezavantajate socio-economic din județul Alba.  

 

 Proiectul ,,The Change Agent” finanțat prin granturile SEE 2014-2021, este 

implementat de Inspectoratul Școlar Județean Alba în calitate de beneficiar. 

 În cadrul acestui proiect au fost formați 133 de profesori care au  prezentat în școli noua 

curriculă elaborată în cadrul unui grup de lucru format din inspectori școlari și cadre didactice care 

predau discipline socio-umane, astfel participând la implementarea “Strategiei de Îmbunătățire a 

procesului educațional în școlile din județul Alba". 

 Campaniile de informare a părinților cuprinși în grupul țintă din fiecare școală au înregistrat 

prezența a 4015 părinți, mulți dintre ei mărturisind faptul că apreciază deschiderea pe care școala o 

arată prin aceste întâlniri menite să consolideze legătura cu familia elevilor, partenerul educațional de 

primă importanță.  

 Beneficiarii, 2750 elevi din Grupul țintă, au mărturisit prin intermediul testimonialelor oferite 

atingerea obiectivelor acestui proiect, și anume aplicarea metodelor educației centrată pe elev care 

oferă pe de o parte informații teoretice cu privire la importanța Educației non-formale, a dezvoltării 

inteligenței emoționale, a necesității schimbării abordării procesului de învățare, iar pe de altă parte de 

nevoile imediate ale celor în cauză, adaptând permanent conținuturile învățării la realitatea concretă. 

La final de activitate, curricula adaptată și aprobată va fi transmisă spre informare tuturor 

Inspectoratelor Școlare Județene și Centrelor Județene de Resurse și de Asistență Educațională din 

țară și postată la secțiunea Resurse educaționale deschise (RED) de pe site-ul Promotorului de Proiect.  

 

 Proiectul „Învățăm Împreună”- finanțat prin granturile SEE 2014-2021. 

Inspectoratul Școlar Județean Alba a obținut finanțare pentru cel de-al doilea proiect depus în vederea 

obținerii unei finanțări din fondurile Norvegiei, Islandei şi Liechtensteinului, în domeniul incluziunii 

copiilor romi în şcoală (RCIS). În urma evaluării, candidatura depusă de ISJ Alba a fost declarată 

eligibilă și admisă spre finanțare, cu un buget de 174,726 euro.  

Proiectul cu titlul ”Învățăm împreună” va fi implementat sub coordonarea Inspectoratului 

Școlar Județean Alba, pe o perioadă de 24 luni având asociate șase unități de învățământ partenere: 

Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Unirea, Școala Gimnazială ”Simion Balint”, Roșia Montană , 

Școala Gimnazială ”Simion Lazăr” Lunca Mureșului, Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare”, Cetatea 

de Baltă,  Liceul Tehnologic Jidvei, Școala Gimnazială ”Simion Bărnuțiu” Blaj-Tiur. 

Implementarea acestui proiect vizează formarea profesorilor în domenii precum: promovarea 

unei şcoli incluzive şi învăţarea într-un mediu multicultural, democraţie, toleranţă, antidiscriminare 

etc.; organizarea de activităţi de învăţare pentru părinţii romi şi neromi și organizarea activităţilor 

extracurriculare pentru copiii romi şi neromi în vederea creşterii incluziunii şi competenţelor lor 

sociale. Obiectivele programului se vor concretiza în elaborarea de 6 curriculumuri opționale noi, în 

formarea a 72 de profesori în domeniul incluziunii și multiculturalității și în implicarea a 240 elevi 

romi si neromi în activități extracurriculare comune, alături de 84 părinti din cele șase unități de 

învățământ partenere. 

 

 Proiectul „Comunitatea Moților Harnici”Avram Iancu 

Proiectul propus de Primăria Avram Iancu în parteneriat cu LTL Documentary SRL, Scoala 

Generală Avram Iancu, Asociația Arion are ca obiectiv creșterea calității vieții la nivelul unei 

comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității rome din Avram Iancu, prin 

furnizarea de intervenție integrată în corespondență cu nevoile individuale și ale gospodăriei din care 

fac parte, pentru 560 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, adulți și copii, în 

interiorul grupului ținta fiind persoane de etnie roma în pondere de 30% și 50% de gen feminin.   

 Proiectul își propune: dezvoltarea unei atitudini proactive la nivelul comunității, prin 

implicarea activă la soluționarea problemelor sociale cu care comunitatea se confruntă a actorilor 

sociali relevanți și a persoanelor aflate în risc de sărăcie; creșterea accesului la ocupare sau auto-

ocupare pentru 280 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială apte de muncă, cu o 

pondere de 30% de etnie romă și 50% femei, prin servicii de informare și consiliere acces pe piața 

muncii, formare profesională, orientare și mediere pentru găsirea și păstrarea unui loc de muncă, 

furnizarea de subvenții angajatorilor, furnizarea de subvenții și consultanță beneficiarilor pentru 

dezvoltarea a 30 de inițiative antreprenoriale; creșterea accesului și participării la educație pentru 120 
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copii aflați în risc de sărăcie din comunitatea marginalizată vizată, cu o pondere de 30% de etnie 

romă, prin furnizarea de sprijin complex pentru includerea și menținerea acestora cu succes în 

educație, inclusiv cu implicarea adulților semnificativi din viața copiilor (părinți/tutori/cadre 

didactice); îmbunătățirea calității vieții cu intervenții țintite la nivelul grupului țintă prin furnizarea de 

servicii sociale, inclusiv îmbunătățirea condițiilor de locuit, servicii medicale și socio-medicale. 

 Centrul Cultural Educațional Multifuncțional PROROMANES – Teiuș 

Proiectul  Centrul  educațional multifuncțional Proromanes  propus de către Primaria Teiuș  în 

parteneriat cu Asociația  Mitropolitan Greco - Catolic Blaj răspunde accesului limitat la programe 

socio-educaționale de sprijin pentru copii cu vârste între 3-15 ani pentru susținerea integrării lor 

școlare și sociale viitoare și prevenirea fenomenului părăsirii timpurii a școlii.   

Proiectul își propune: construirea  și funcționalizarea activității unui centru comunitar, 

furnizarea serviciilor socio-educaționale în cadrul centrului, înființarea unui program de tip Școala 

părinților, derularea unei campanii de conștientizare a importanței scolii în comunitate, crearea unei 

rețele locale a profesioniștilor din domeniul socio-educațional. Beneficiarii vor fi : copii  cu vârste 

cuprinse între 3-15 ani, părinții/tutorii/ membrii familiei acestora, specialiștii din domeniul socio-

educațional. Rezultatele așteptate sunt: minim 70 de copii și familiile lor beneficiari de servicii în 

cadrul centrului, 100 părinți informați și consiliați în cadrul proiectului, 20 de specialiști membri ai 

rețelei locale, peste 250 de membrii ai comunități informați în cadrul campaniei. Partenerul în proiect 

va asigura furnizarea serviciilor socio-educaționale. 

 4.9. Activități pentru urmărirea modului de aplicare a unor acte normative  

 

4.9.1. Aplicarea prevederilor Legii nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de 

învățământ, cu modificările ulterioare 

 

La nivelul județului Alba s-a constituit, sub coordonarea prefectului județului Alba, Grupul de 

Lucru pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Planul Teritorial Comun de Acţiune pentru 

creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei 

juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Alba . 

 Membrii Grupului de Lucru constituit la nivelul județului Alba sunt: Instituția Prefectului - 

Județul Alba, Inspectoratul Școlar Județean Alba, Inspectoratul Județean de Poliție Alba, Inspectoratul 

Județean de Jandarmi Alba și  Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență  Alba. Pe parcursul 

anului 2019, Grupul de Lucru s-a reunit trimestrial, în patru ședințe,  principalele teme dezbătute 

fiind: 

 Analiza fenomenului de violență școlară în unitățile școlare din județul Alba: incidență, cauze 

favorizante, măsuri impuse; 

 Îmbunătățirea capacității instituționale de prevenire și combatere a fenomenului violenței în 

școli; 

 Analiza activităţilor desfăşurate în domeniul asigurării climatului de siguranţă publică în 

unităţile de învăţământ preuniversitar şi a rezultatelor obţinute de către instituțiile semnatare 

ale Planului Teritorial Comun de Acțiune; 

  În urma analizelor efectuate, se observă faptul că faptele sesizate în incinta şi în zonele 

adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Alba s-au comis spontan și au avut un 

grad scăzut de risc, fără să fi fost afectat procesul de învăţământ sau să fi fost primejduită grav viaţa, 

integritatea corporală ori sănătatea elevilor sau cadrelor didactice. 

 

4.9.2. Aplicarea Programul pentru școli al României în perioada 2017-2023  

 

Conform Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al 

României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul 

școlar 2017-2018 s-a constituit, prin Ordinul Prefectului Județului Alba nr. 446 din 05 octombrie 

2017, Comisia pentru punerea în aplicare a prevederilor acestui act normativ.  Comisia s-a întrunit în 

cadrul unei ședințe, secretariatul comisiei fiind asigurat de Consiliul Județean Alba  și a redactat și 

difuzat a 8 informări. 

 Membrii acestei Comisii sunt: Instituția Prefectului - Județul Alba, Consiliul Județean Alba, 

Inspectoratul Școlar Județean Alba, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Alba, 
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Direcția de Sănătate Publică Alba Administrația Județeană a  Finanțelor Publice Alba, Comisariatul 

Județean pentru Protecția Consumatorului Alba, Direcția pentru Agricultură a Județului Alba, Oficiul 

Fitosanitar Județean Alba. Comisia are următoarele responsabilități:a) în funcție de specificul local și 

posibilitățile organizatorice și cu încadrarea în sumele alocate județului Alba, Consiliul Județean Alba 

decide anual asupra listei produselor, în baza art. 23 alin.(11) din Regulamentul (UE) nr.1.308/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului, care vor fi distribuite conform prevederile art. 3 alin.(3) și a 

măsurilor educative aferente conform prevederilor art. 4 alin.(1), cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare pentru anul școlar în cauză și în urma consultării comisiei;b) comisia informează publicul 

larg, lunar, prin mijloacele de informare în masă adecvate, despre implementarea Programului pentru 

școli al României în județul Alba. Pe parcursul anului 2019 la nivelul județului Alba, în vederea 

implementării Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023,  s-au desfășurat 

următoarele activități: 

 activități similare, organizarea de concursuri tematice legate de consumul de fructe și legume, 

lapte și produse lactate, organizarea de activități de grădinărit la nivelul școlii, organizarea de 

zile tematice dedicate consumului de fructe și legume și de lapte și produse lactate; 

 implementarea contractelor subsecvente încheiate pentru anul școlar 2018-2019  Lot I mere - 

acord-cadru și contract încheiat cu Logistic Media Pop Art S.R.L., pentru Lot II lapte UHT - 

acord-cadru și contract încheiat cu Dorna Lactate S.A., iar pentru Lot III produse de 

panificație - acord-cadru și contract încheiat cu asocierea Logistic Media Pop Art S.R.L. - 

Patisgal S.R.L; 

 modificarea, înecpând cu aprilie 2019, a contractului subsecvent încheiat pentru Lotul III - 

produse de panificație, în sensul încheierii colaborării cu subcontractantul S.C. GTPD SRL; 

 pregătirea și depunerea cererii de plată la Agenția pentru Plăți și Interevenții pentru 

Agricultură Alba, în vederea acordării ajutorului financiar pentru furnizarea laptelui și a 

merelor în instituțiile de învățământ, pentru semestrul II al anului școlar 2018-2019; 

 solicitarea transmisă instituțiilor abilitate, de către prefectul județului Alba, de verificare 

periodică a operatorilor economici responsabili cu producerea/distribuirea produselor 

furnizate elevilor. 

 

 4.10 Alte activități 

 

4.10.1. Participarea la efectuarea acțiunilor de control în domeniul situațiilor de urgență 

 

 În anul 2019 s-au desfăşurat 711 controale pe linia sau care au legătură cu situațiile de 

urgență, astfel: 

 Instituția Prefectului – Județul Alba, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba, Comisariatul 

Județean Alba a Gărzii Naționale de Mediu, Garda Forestieră Județeană Alba – 58 controale 

privind modul în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile 

şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunii de scurgere a apelor mari. 

 Instituţia Prefectului - Judeţului Alba, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al 

județului Alba, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba, Direcția Silvică, Hidroelectrica Sucursala 

Hidrocentrale Sebeș, Ministerul Apelor și Pădurilor, Administrația Națională Apele Române, 

Administrația Bazinală de Apă Mureș – 12 controale privind verificarea stării tehnice şi 

funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe râurile 

interioare din judeţ. 

 Instituţia Prefectului – Judeţul Alba, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba și Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al județului Alba au efectuat un număr de 5 controale la 

bazele de deszăpezire aparținând S.C. D.P.L. S.A. Alba care deservesc drumurile județene.  

 

       Participarea la efectuarea altor acțiuni de control  

 

            Prin Ordinul nr. 286 emis de Prefectul judeţului Alba în data de 19.08.2019,  s-a constituit 

comisia pentru verificarea unităţilor de învăţământ din judeţul Alba, în ceea ce priveşte îndeplinirea 

condiţiilor legale de desfăşurare a activităţilor şcolare, precum şi în asigurarea siguranţei elevilor în 
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incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ. Cu acest prilej fost verificate 38 unităţi de 

învățământ neautorizate. 

 Principalele deficienţe constatate: grupuri sanitare necorespunzătoare, situate în majoritatea 

situaţiilor în afara clădirii; nu există alimentare cu apă; lipsa canalizării; multe unităţi de învăţământ 

folosesc un sistem de încălzire pe bază de sobe din fier; grupurile sanitare aflate în dotare nu sunt 

suficiente pentru a deservi numărul elevilor. 

       Prin Ordinul Prefectului nr. 396 din 5 decembrie 2019 s-a desemnat personal din cadrul: 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, Serviciul Dezvoltare Economică, Conducerea Serviciilor 

Publice Deconcentrate, Afaceri Europene, Situaţii de Urgenţă, Direcția pentru Agricultură, Județeană 

Alba, Direcția Regională de Statistică Alba, care au efectuat verificări ale registrelor agricole  la 

sediile  primăriilor din județ. Cu acest prilej s-au constatat  următoarele: există dispoziții scrise ale 

primarilor cu persoanele desemnate să completeze registrul agricol; modificările in registrul agricol 

sunt avizate de către secretarul primăriei; există publicații afișate privind aducerea la cunoștința 

publică a îndatoririlor cetățenilor pentru declararea datelor pentru înscrierea în registrul agricol. 

 

 4.10.2. Acțiunile pentru urmărirea aplicării programului de guvernare la nivelul 

județului  

 

Planul de acţiuni 2019 este un document pragmatic, elaborat pe baza Programului de 

Guvernare 2017-2020, prin care au fost stabilite  priorităţile de dezvoltare ale judeţului Alba, pentru 

anul 2017. În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, prefectul județului Alba, în calitate de reprezentant al Guvernului, acţionează pentru 

realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare. În acest sens se elaborează 

anual  Planul de acţiuni pentru realizarea în judeţul Alba a Programului de Guvernare, în baza art.6 

(1), pct.1, lit.(d) din Hotărârea Guvernului nr.460 din 2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii 

nr.340 din 2004 privind prefectul şi instituţia prefectului.  

Planul de acțiuni 2019 a fost elaborat de către Serviciul dezvoltare economică, conducerea 

serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă din cadrul instituției prefectului, 

pe baza propunerilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi ale 

administraţiei publice centrale, administrației publice locale şi altor instituţii publice din judeţ. 

Elaborarea Planului de acţiuni 2019 s-a realizat cu consultarea și participarea unui număr de  

86  actori locali implicați (servicii publice deconcentrate, primăriile orașelor și comunelor din județul 

Alba, Consiliul Județean Alba, Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, organizații non-

guvernamentale și alte instituții publice). Planul de acțiuni a fost întocmit  respectând structura 

capitolelor din Programul de Guvernare și cuprinde 16 capitole. 

Planul de acțiuni  2019, pentru realizarea în județ a Programului de guvernare 2017-2020 a 

fost aprobat prin Hotărârea nr. 2/2019 a Colegiului Prefectural al Județului Alba  și a fost postat pe 

site-ul Instituţiei Prefectului. Serviciul dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice 

deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă a monitorizat modul de realizare a acţiunilor 

prevăzute în plan, prin instrumentele de monitorizare semestrială și urmând dispozițiile Ministerului 

Administrației și Internelor, comunicate prin radiograma nr. MAI nr. 2326889/2017. Din punctul de 

vedere al structurii, Planul de acţiuni a fost elaborat în două părți, astfel : prima parte a cuprins o 

enumerare a obiectivelor generale stabilite în Programul de guvernare 2017-2020 și a direcțiilor de 

acţiune propuse pentru realizarea acestor obiective. Partea a doua a cuprins obiectivele specifice şi 

activitățile prevăzute cu termene şi responsabilităţi precise, fapt care a  permis o urmărire riguroasă a 

modului de realizare a acestora.  

Planul de acțiuni a fost structurat pe 16 capitole şi a cuprins 173 obiective şi 908 acţiuni, cu 

implicarea unui număr de 86 actori instituționali și sociali locali. Din numărul total de acțiuni propuse 

au fost realizate un număr de 707, iar 164 acțiuni au fost realizate parțial și 37 nerealizate. Acțiunile 

realizate toatal sau parțial reprezintă 95,92% din numărul total. 

Acțiunile nerealizate au reprezentat un procent de 4,08 %. Câteva exemple de acțiuni 

nerealizate sunt următoarele : organizarea de întâlniri cu asociațiile consumatorilor, cu cele patronale 

și profesionale (acțiune propusă de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor) nu s-a 

realizat  deoarece nu există asociație de consumatori în județul Alba ; nu a fost realizat ghidul turistic 

tipărit în limbile franceză și germană (propunere a Consiliului Judeţean Alba) ; nu a fost construit 

terenul sintetic de minifotbal la Cenade (Primăria Cenade) etc. 
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Un alt instrument de monitorizare a modului de implementare al planului de acțiuni a fost 

macheta reprezentată în radiograma MAI nr. 2326889/2017, prin care au fost urmăriți o serie de 

indicatori din toate domeniile de activitate prevăzute în programul de guvernare.  

 

 Implementarea la nivelul județului a Programului Operațional Ajutorarea persoanelor 

Defavorizate  

Instituția Prefectului -  Județul Alba a îndeplinit atribuțiile prevăzute la punctul D. din Anexa 

la HG nr. 799/2014, actualizată, privind implementarea Programului operațional Ajutorarea 

persoanelor defavorizate. 

Obiectivul vizat este creșterea calității vieții prin intensificarea sprijinului de care beneficiază 

persoanele dezavantajate. 

Prin Ordinul Prefectului județului Alba nr. 72/16.02.2016  a fost constituit Grupul de lucru 

pentru monitorizarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD 

2015/2016. În anul 2019, în județul nostru nu s-au primit ajutoare alimentare pentru a fi distribuite 

persoanelor nevoiașe. 

 

4.10.2. Intervenții la nivelul administrației publice centrale 

 

În scopul  atingerii obiectivelor din Programul de guvernare în domenii cum ar fi: susținerea 

mediu de afaceri, educaţie, protecţia mediului înconjurător, cultură, amenajarea teritoriului şi 

turismului,în urma unor analize efectuate împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, cu 

serviciile publice deconcentrate, agenţi economici sau alte instituţii, s-au transmis administraţiei 

publice centrale memorii, analize, rapoarte, note de fundamentare. Au fost realizate intervenţii pe o 

problematică diversă, după cum urmează: 

 Ministerul Muncii și Justiției Sociale 

 modificarea Legii nr. 62/2011 – Legea dialogului social 

 modificarea Codul Muncii 

 reducerea codurilor CAEN care intră sub incidența OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor 

măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. 

 o altă propunere legislativă a fost aceea ca Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale să 

fie corelată cu prevederile Codului Muncii. 

 corectarea inechităţilor din Legea nr. 153/2017 şi includerea în Anexa II a tuturor categoriilor 

de personal din sănătate şi asistenţă socială. 

 acordarea unei atenții sporite în ceea ce privește consultarea partenerilor sociali în privința 

proiectele de acte normative. Astfel, proiectele ar trebui supuse dezbaterii pentru un interval 

mai mare de timp, de exemplu între 3 și 6 luni, pentru a se putea aduce observații pertinente și 

bine argumentate, pentru ca în final actul normativ să fie unul coerent și bine realizat. 

 creșterea cuantumului pentru plata cu ora a formatorilor de formare profesională. 

 simplificarea ghidurilor solicitantului pentru proiectele cu finanțare europeană. 

 modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. În acest sens, unei persoane 

care a refuzat consecutiv două locuri de muncă, să nu i se mai acorde ajutor social. Persoana 

respectivă ar trebui să ocupe un loc de muncă minim 3 luni, pentru a vedea dacă este potrivită 

sau nu pentru postul respectiv. 

 stimularea firmelor din zonele defavorizate, pentru a împiedica depopularea anumitor zone 

ale județului, de exemplu zona Munților Apuseni. 

 subvenționarea activității medicilor de familie pentru localitățile care nu sunt  atractive, fiind 

localități izolate și cu număr redus de locuitori, sau stabilirea unor salarii fixe fără a se ține 

cont de numărul pacienților. 

 modificarea legislației în sensul comunicării periodice către angajați a dovezii plății 

contribuțiilor sociale de către angajatori, iar pedeapsa pentru angajatorii care nu plătesc 

contribuțiile sociale să fie una de natură penală. 

 modificarea legislației astfel încât pensionarii să plătească un procent mai mic din impozitele 

locale în funcție de cuantumul pensiei. 
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 mutarea Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Alba (Policlinica) într-un spațiu 

adecvat și adaptat nevoilor pacienților. 

 redeschiderea cabinetului de expertiză medicală din oraşul Cîmpeni, care ar reduce numărul 

persoanelor care se prezintă la cabinetele din municipiul Alba Iulia, fapt ce ar duce şi la 

creşterea calităţii actului medical. 

 indexarea pensiei cu rata inflației și cu salariul mediu brut pe economie. 

 creșterea punctului de pensie. 

 suplimentarea cu personal pentru Casa Județeană de Pensii Alba. 

 suplimentarea fondurilor pentru investigațiile clinice și paraclinice. 

 modificarea legislației pentru prevederea unui fond pentru transportul pensionarilor care sunt 

membrii în Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice 

din zona de domiciliu la sediul instituției unde se organizează lucrările comitetului. 

 modificarea legislației pentru includerea la cuantumul pensiei a contravalorii biletelor de 

călătorie rămase nevalorificate. 

 modificarea legislației pentru acordarea grupelor de muncă, fără ca pensionarii să fie nevoiți 

să se adreseze instanțelor de judecată pentru a-și câștiga acest drept.  

 suplimentarea fondurilor pentru Programele Naționale de Sănătate derulate prin Direcția de 

Sănătate Publică pentru Spitalul Județean de Urgență Alba. 

 suplimentarea fondurilor pentru serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu decontate de către 

casele județene de asigurări de sănătate. 

 suplimentarea numărului medicilor de familie care să acopere toate localitățile județului Alba. 

 subvenționarea activității medicilor de familie pentru localitățile care nu sunt  atractive, fiind 

localități izolate și cu număr redus de locuitori, sau stabilirea unor salarii fixe fără a se ține 

cont de numărul pacienților. 

 

 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

 

 Prin adresa nr. 6483/G/SC/19.04.2019 s-a solicitat Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice alocarea de fonduri pentru refacerea drumului forestier din comuna 

Cricău, grav afectat de inundațiile din luna iunie 2018, din Fondul de intervenție la dispoziția 

Guvernului; 

 Prin adresele nr.  9915/G/SC/10.07.2019, respectiv nr. 12279/G/SC/12.09. 2019 s-a solicitat 

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice alocarea de fonduri pentru 

finanţarea unor cheltuieli de refacere a infrastructurii afectate de inundațiile și fenomenele 

hidrometeorologice periculoase produse în județul Alba în lunile iunie, iulie și august 2019;       

 Prin adresele nr. 14111/G/SC/30.10.2019, respectiv nr. 14117/G/SC/30.10. 2019 s-a transmis 

Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

situația apărută la nivelul județului Alba cu privire la gestionarea activităților de colectare și 

transport a deșeurilor și stadiul contractelor de delegare a serviciilor de salubrizare în cadrul 

proiectului SMID ALBA – SMIS 106374. În urma discuțiilor purtate cu reprezentanți ai 

UAT-urilor din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS Alba, a reieșit 

faptul că de la momentul încheierii actualelor contracte derulate cu operatorii de salubritate, 

nu se mai pot asigura activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale din județul 

Alba, existând posibilitatea apariției unei stări potențial generatoare de situații de urgență, 

care poate aduce atingere vieții și sănătății populației și factorilor de mediu; 

 Prin adresele nr. 2871/G/SC/04.02.2019, nr. 2872/G/SC/04.02.2019 și  nr. 

2873/G/SC/04.02.2019 s-a solicitat Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apelor și 

Pădurilor, respectiv Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, analizarea 

în vederea promovării unor normative unitare în ceea ce privește evaluarea pagubelor în 

situații de urgență, sau alocarea de fonduri Comitetului Județean pentru Situații de Urgență în 

vederea cooptării experților tehnici atestați în comisiile de evaluare a pagubelor. 
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 Ministerul Energiei  

 

 Prin adresele nr. 7055/G/SC/08.05.2019 și nr. 8016/G/SC/30.05.2019 s-a transmis 

Ministerului Energiei, lista gospodăriilor izolate, neracordate la rețeaua de distribuție a energiei 

electrice, aflate la o distanță mai mare de 2 km față de rețeaua de distribuție, pentru a fi cuprinse 

în cadrul "Programului pentru instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate 

neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice". 

 

 Ministerul Afacerilor Interne 

 

 Prin adresele nr. 14111/G/SC/30.10.2019, respectiv nr. 14117/G/SC/30.10. 2019 s-a transmis 

Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

situația apărută la nivelul județului Alba cu privire la gestionarea activităților de colectare și 

transport a deșeurilor și stadiul contractelor de delegare a serviciilor de salubrizare în cadrul 

proiectului SMID ALBA – SMIS 106374. În urma discuțiilor purtate cu reprezentanți ai 

UAT-urilor din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS Alba, a reieșit 

faptul că de la momentul încheierii actualelor contracte derulate cu operatorii de salubritate, 

nu se mai pot asigura activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale din județul 

Alba, existând posibilitatea apariției unei stări potențial generatoare de situații de urgență, 

care poate aduce atingere vieții și sănătății populației și factorilor de mediu; 

 Prin adresele nr. 2871/G/SC/04.02.2019, nr. 2872/G/SC/04.02.2019 și  nr. 

2873/G/SC/04.02.2019 s-a solicitat Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apelor și 

Pădurilor, respectiv Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, analizarea 

în vederea promovării unor normative unitare în ceea ce privește evaluarea pagubelor în 

situații de urgență, sau alocarea de fonduri Comitetului Județean pentru Situații de Urgență în 

vederea cooptării experților tehnici atestați în comisiile de evaluare a pagubelor;  

 Prin adresa nr. 8139/G/SC/03.06.2019 s-a solicitat Ministerului Afacerilor Interne acordarea 

unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia afectată de inundații, prin scoaterea de la 

rezervele de stat a zece construcții modulare ușoare (căsuțe modulare), pentru adăpostirea 

temporară a persoanelor sinistrate; 

 Prin adresa nr.8793/G/SC/18.07.2019, s-a transmis Ministerului Afacerilor Interne situația 

centralizatoare pe unități administrativ teritoriale cu privire atât la vânzarea spațiilor medicale 

proprietate privată a statului, conform prevederilor OUG nr. 68/2008, cât și la vânzarea altor 

categorii de imobile proprietate privată a statului conform prevederilor Legii nr.55/2002,  în 

vederea actualizării inventarului centralizat al bunurilor imobile din domeniul privat al 

statului, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor 

din patrimoniul regiilor autonome de interes local. 

  

 Ministerul Apelor și Pădurilor 

 

 Prin adresa nr. 6837/G/SC/07.05.2019, s-a solicitat Ministerului Apelor și Pădurilor 

dispunerea de măsuri în vederea limitării producerii pagubelor culturilor agricole de către 

porcii mistreți. 

 

 Ministerul Tineretului și Sportului 

 Adresa nr.13166/17.10.2019 către Ministerul Tineretului și Sportului - solicitare de 

suplimentare a bugetului Casei de Cultură a Studenților Alba Iulia, în vederea achitării 

cheltuielilor restante. 

 Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 

 Adresa nr.15690/18.12.2019 către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 

- referitoare la necesarul de autovehicule destinate transportului de elevi din unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat, la nivelul judeţului Alba, în anul 2019. 
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4.10.3. Întocmirea proiectelor de hotărâri de guvern  

 

Pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare în ceea ce 

priveşte dezvoltarea locală, amenajarea teritoriului şi protecţia socială, s-au elaborat şi fundamentat un 

număr de 16 proiecte de Hotărâri ale Guvernului, care au vizat următoarele probleme: 

 

 Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și/sau completarea unor anexe la 

Hotărârea Guvernului Nr.974/2002 privind atestarea domeniului public al județului Alba 

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba – Municipiul Alba Iulia,  

Municipiul Sebeș și Orașul Ocna Mureș;  

 Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și/sau completarea unor anexe la 

Hotărârea Guvernului Nr.974/2002 privind atestarea domeniului public al județului Alba 

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba – Municipiul Alba Iulia,  

Municipiul Aiud și Orașul Cugir;  

 Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și/sau completarea unor anexe la 

Hotărârea Guvernului Nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al județului Alba 

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba – Orașul Ocna Mureș;  

 Proiect de Hotărâre a Guvernului privind alocarea sumei de 5447.000 lei din Fondul de 

rezervă la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități 

administrativ-teritoriale din județul Alba;  

 Proiect de Hotărâre a Guvernului privind alocarea sumei de 4034.000 lei din Fondul de 

rezervă la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități 

administrativ-teritoriale din județul Alba;  

 Proiect de Hotărâre a Guvernului privind alocarea sumei de 4.635.203 lei din Fondul 

de rezervă la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019 și alocarea 

acesteia bugetului local al municipiului Blaj, județul Alba;  

 Proiect de Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe 

valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și alocarea sumei de 2.411.771 lei din 

Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru  

bugetul Consiliului Local Cîmpeni, pentru achiziționarea unei suprafețe de teren de 20.192 

mp;  

 Proiect de Hotărâre a Guvernului privind alocarea sumei de 400.000 lei din Fondul de 

rezervă la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, în bugetul 

Municipiului Alba Iulia, pentru pentru finanțarea de acțiuni culturale, evenimente și 

spectacole cuprinse în programul dedicat Zilei Naționale a României;  

 Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și/sau completarea unor anexe la 

Hotărârea Guvernului Nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al județului Alba 

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - Municipiul Sebeș, Orașul 

Zlatna, Orașul Teiuș; 

 Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și/sau completarea unor anexe la 

Hotărârea Guvernului Nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al județului Alba 

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba- Orașul Teiuș, Orașul 

Zlatna, Municipiul Sebeș; 

 Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și/sau completarea unor anexe la 

Hotărârea Guvernului Nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al județului Alba 

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba- Orașul Cugir; 

 Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea listei cu categoriile de informații 

secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de unitățile administrativ- 

teritoriale din județul Alba, precum și termenele de clasificare aferente; 

 Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea datelor de identificare și 

actualizarea valorii de inventar ale unui imobil care se transmite în domeniul public al 

statului, din administrarea Ministerului Finanțelor Publice -Direcția Generală a Finanțelor 

Publice Brașov, în domeniul public al Orașului Ocna Mures, județul Alba; 

 Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea datelor de identificare și 

actualizarea valorii de inventar ale unui imobil care se transmite în domeniul public al 
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statului, din administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană  Alba, în domeniul public al 

Orașului Abrud, județul Alba; 

 Proiect HG privind alocarea sumei de 42075,815 mii lei, din Fondul de intervenţie la 

dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, în bugetele locale ale 

județului Alba și ale unităților administrativ – teritoriale orașul  Zlatna și comunele Bistra, 

Meteș, Lupșa, Pianu, Poșaga, Rîmet, Săliștea și Săsciori, pentru efectuarea unor lucrări de 

refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor produse în luna iunie 2019; 

 Proiect HG privind alocarea sumei de 1234,366 mii lei, din Fondul de intervenţie la 

dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, în bugetele locale ale 

unităților administrativ – teritoriale comunele Jidvei, Meteș, Săsciori și Șugag, pentru 

efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor 

produse în lunile iulie-august 2019. 

 

 4.10.5 Activitate desfășurată în Comisiile de verificare a dreptului de proprietate sau a 

unui alt drept real asupra imobilelor supuse exproprierii  

 

1. Sediul materiei: 

- Legea  nr. 255/2010 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 

publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză 

de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate 

prin H.G. nr. 53 din 19 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Activitatea propriu zisă: 

Având în vedere art. 14 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 

privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes 

naţional, judeţean şi local, aprobate prin H.G. nr. 53 din 19 ianuarie 2011, potrivit cărora:"La nivelul 

fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, în termen de 5 zile de la data emiterii deciziei de expropriere 

se va numi prin decizie a expropriatorului o comisie de verificare a dreptului de proprietate sau a altui 

drept real în temeiul căruia cererea a fost formulată şi constată acceptarea sau, după caz, neacceptarea 

cuantumului despăgubirii de către proprietar sau titularii altor drepturi reale asupra imobilelor supuse 

exproprierii", 

- art. 15 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, cu modificările 

și completările ulterioare, potrivit cărora: 

    "(8) Comisia este formată din 5 membri, după cum urmează: 

     a) primarul unităţii administrativ-teritoriale sau, în lipsa acestuia, viceprimarul; 

     b) un reprezentant al instituţiei prefectului; 

     c) un reprezentant al oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară; 

     d) 2 reprezentanţi ai expropriatorului, având calificare juridică", 

Instituția Prefectului - Județul Alba a asigurat participarea în comisiile de verificare a 

dreptului de proprietate sau a unui alt drept real asupra imobilelor supuse exproprierii, afectate de 

următoarele lucrări de utilitate publică: 

 În cursul anului 2019 funcționarii publici din cadrul Serviciului verificarea legalităţii actelor, 

contencios administrativ, urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu și alegeri au asigurat 

reprezentarea Instituției Prefectului - Județul Alba, participând un număr total de 34 de zile, în 

următoarele comisii: 

1. În comisiile de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real a imobilelor 

proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional 

”Autostrada Sebeș – Turda, loturile 1-3”, constituite la nivelul unităților administrativ teritoriale 

(UAT) de pe culoarul autostrăzii: Alba Iulia, Sântimbru, Galda de Jos, Teiuș, Aiud, Rădești, Miraslău. 

2. În comisiile de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real a imobilelor 

proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional 

„Reabilitarea liniei c.f. Braşov – Simeria, componenta a Coridorului IV paneuropean, pentru 

circulaţia terenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunile Coşlariu – Sighişoara şi Coşlariu – 

Simeria” constituite la nivelul unităților administrativ teritoriale de pe culoarul liniei ferate: Alba 

Iulia, Sântimbru, Teiuș, Mihalț, Crăciunelu de Jos, Vințu de Jos, Șibot, Săliștea. 



80 
 

3. În comisiile de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real a imobilelor 

proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional 

”Autostrada Orăștie – Sibiu, loturile 2-3”, constituite la nivelul unităților administrativ teritoriale 

(UAT) de pe culoarul autostrăzii: Șibot, Vințu de Jos, Sebeș, Câlnic. 

 

 4.10.6. Activități întreprinse pentru buna organizare și desfășurare a proceselor 

electorale 

 

În anul 2019, Instituția Prefectului – Județul Alba a fost implicată în organizarea a trei 

scrutine electorale, pentru desemnarea membrilor din România în Parlamentul European,  pentru 

organizarea unui referendum național, și pentru alegerea Președintelui României. 

 

   Alegerea membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019 și 

pentru organizarea referendumului național în data de 26 mai 2019 

 

Prin H.G. nr. 80/2019 s-a stabilit ziua de duminică, 26 mai 2019, ca zi de referinţă pentru 

desemnarea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019. 

În temeiul și în aplicarea următoarele acte normative au fost organizate și desfășurate 

alegerile pentru desemnarea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019 și a 

Referendumului național din data de 26 mai 2019: 

1. Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul 

European, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

2. OUG nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor 

pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019,  

3. HG. nr. 101/2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a 

alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, 

4. Hotărârea Guvernului nr. 103/27 februarie 2019 pentru aprobarea modelelor ștampilelor 

birourilor electorale şi a modelului ştampilei cu menţiunea „VOTAT”, care vor fi folosite la alegerile 

pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

5. Hotărârea Guvernului nr. 81/2019 din 15 februarie 2019 privind aprobarea Programului 

calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în 

Parlamentul European în anul 2019; 

6. Hotărârea Guvernului nr. 82/2019 din 15 februarie 2019 privind aprobarea modelului listei 

de susţinători care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 

anul 2019; 

7. Decretul nr. 420 din 25 aprilie 2019 emis de Președintele României pentru organizarea unui 

referendum național în data de 26 mai 2019. 

 

Pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a celor două procese electorale, la nivelul 

Instituției Prefectului au fost desfășurate, următoarele activități principale: 

      Au fost emise următoarele ordine: 

1. Ordinul nr. 122 din 4 martie 2019 privind constituirea Comisiei tehnice județene Alba 

pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru membrii din România în 

Parlamentul European precum și a Grupului tehnic de lucru de pe lângă Comisia tehnică județeană 

Alba, pe baza propunerilor transmise de autoritățile/instituțiile prevăzute de lege; 

2. Ordinul nr. 141 din 21 martie 2019 prin care s-au dispus măsuri cu privire la: stabilirea 

sediului (încăperii) Biroului electoral județean; stabilirea sediului (încăperii) în care personalul 

Direcției Regionale de Statistică Alba își va desfășura activitatea; stabilirea sediului (încăperii) în care 

s-au preluat rezultatele votării de către Biroul electoral județean; paza sediului Biroului electoral 

județean precum și paza pe perioada transportului și depozitării materialelor necesare votării. 

3. Ordinul nr. 142 din 21 martie 2019 privind stabilirea dimensiunii ştampilei Biroului 

Electoral Judeţean Alba şi a ştampilelor de control ale secţiilor de votare, care vor fi utilizate la 

alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019(conform Hotărârii 

Guvernului nr. 101/27.02.2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a 

alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, potrivit cărora 
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instituțiile prefectului asigură confecționarea ștampilelor birourilor electorale de circumscripție și a 

ștampilelor de control ale secțiilor de votare). 

4. Ordinul nr. 145 din 25 martie 2019 prin care a fost desemnat personalul tehnic auxiliar 

pentru Biroul electoral județean; 

5. Ordinul nr. 146 din 25 martie 2019 privind stabilirea atribuțiilor personalului tehnic 

auxiliar din cadrul aparatului propriu al Instituției Prefectului județul Alba în vederea organizării și 

desfășurării în cele mai bune condiții la nivelul județului Alba a alegerilor pentru membrii din 

România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019; 

6. Ordinul 153 din 28 martie 2019 privind completarea Ordinului Prefectului județului Alba 

nr. 145/2019 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar pentru Biroul Electoral Județean Alba. 

 

Alte activităţi desfăşurate pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru desemnarea 

membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019 

1. Crearea pe site-ul Instituției Prefectului a unei Secțiuni dedicată Alegerilor pentru 

desemnarea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, în care au fost încărcate 

informațiile utile (legislație, ordine emise de prefect, informații transmise de AEP, etc.), și care a 

putut fi accesată la adresa: https://ab.prefectura.mai.gov.ro/europarlamentare-2019/. 

2. S-a asigurat participarea la operațiunea de desemnarea, prin tragere la sorți, a președintelui, 

vicepreședintelui și a unui membru ai Biroului electoral județean, de către Tribunalul Alba. A fost 

asigurat și pus la dispoziție președintelui desemnat, sediul Biroului electoral județean, cu dotările 

necesare.  

3. A fost asigurat personalul tehnic auxiliar la Biroului electoral județean. 

4. Au fost preluate de la București și transportate, sub pază asigurată de Inspectoratul 

Județean de Jandarmi Alba, buletinele de vot, ștampilele cu mențiunea VOTAT și timbrele autocolante 

necesare desfășurării alegerilor pentru desemnarea membrilor din România în Parlamentul European  

din anul 2019. 

5. Au fost achiziționate toate materialele necesare desfășurării în bune condiții a alegerilor 

pentru desemnarea membrilor din România în Parlamentul European  din anul 2019. 

6. A fost efectuată îndrumarea metodologică cu toți secretarii unităților administrativ 

teritoriale legată de atribuțiile pe care le au autoritățile administrației publice locale în organizarea și 

desfășurarea alegerilor pentru desemnarea membrilor din România în Parlamentul European  din anul 

2019. 

7. A fost asigurat spațiul necesar (Sala 100-Mihai Viteazu) din Palatul administrativ și s-a 

participat efectiv, prin șeful serviciului juridic, la instruirile cu președinții secțiilor de votare din județ.  

8. S-a monitorizat în permanență, din punct de vedere organizatoric, activitatea desfășurată de 

către birourile electorale ale secțiilor de votare (preluarea materialelor necesare desfășurării 

scrutinului electoral, deschiderea secțiilor de votare, închiderea secțiilor de votare, etc.) conform 

Calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru desemnarea membrilor 

din România în Parlamentul European  din anul 2019.  

9. S-a asigurat plata drepturilor prevăzute de lege persoanelor implicate în procesul electoral.  

10. S-a asigurat informarea operativă a Ministerului Afacerilor Interne în legătură cu stadiul 

pregătirii și organizării scrutinului electoral, la termenele solicitate. 

11. S-au formulat informări către Ministerul Afacerilor Interne cu privire la: 

 a. finalizarea activităților prevăzute la pct. 84 din Programul calendaristic, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 81/2019 

 b. finalizarea operațiunilor prevăzute la pct. 80 din Programul calendaristic, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 81/2019 

 c. finalizarea activităților legate de deschiderea secțiilor de votare. 

12. Au fost repartizate pe secții de votare a materialelor necesare procesului electoral și s-a 

asigurat predarea lor (buletinele de vot, ștampilele cu mențiunea VOTAT, timbrele autocolante și 

celelalte materiale) către președinții secțiilor de votare. 

 

 

 

 

https://ab.prefectura.mai.gov.ro/europarlamnetare-2019/
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4.10.7. Organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 

2019 

 

 În temeiul și în aplicarea următoarele acte normative care fac referire la organizarea și 

desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019 care au avut loc în data de 10 

noiembrie 2019: 

1.  Lege nr. 370/2004 din  20 septembrie 2004    *** Republicată pentru alegerea Preşedintelui 

României; 

2.  H.G. nr. 485/2019 din 9 iulie 2019 privind stabilirea datei alegerilor pentru Preşedintele 

României din anul 2019; 

3. Lege  Nr. 148/2019 din 24 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

materie electorală; 

4. H.G.  nr. 630/2019 din 27 august 2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru 

realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2019; 

5. H.G.  nr. 631/2019 din 27 august 2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019; 

6. H.G.  nr. 632/2019 din 27 august 2019 privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare 

pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 

2019. 

Pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a procesului electoral, la nivelul Instituției 

Prefectului au fost desfășurate, în principal, următoarele activități: 

Au fost emise următoarele ordine: 

1. Ordinul nr. 296 din 2 septembrie 2019 privind constituirea Comisiei tehnice județene 

pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Președintele României din anul 

2019, cu atribuţii în coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităţilor administraţiei 

publice locale şi serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de 

specialitate ale administraţiei publice centrale, prevăzute în legislaţia în vigoare, în domeniul 

alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, în componenţa 

prevăzută în anexa 2 a H.G. nr. 631/2019 din 27 august 2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna 

organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 712 din 29 august 2019 și pentru constituirea, pe lângă comisia tehnică 

județeană, a Grupului tehnic de lucru, fără personalitate juridică, condus de subprefectul județului 

Alba, în componenţa prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, format din funcţionari publici desemnaţi de 

conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate 

ale administraţiei publice centrale, organizate la nivelul judeţului, pentru urmărirea şi soluţionarea 

operativă a problemelor curente din judeţ privitor la activităţile de organizare a alegerilor pentru 

Președintele României din anul 2019; 

2. Ordinul nr. 297 din 2 septembrie 2019 privind stabilirea sediului Biroului Electoral 

Județean Alba și a unor măsuri organizatorice în vederea desfășurării în bune condiții a alegerilor 

pentru Președintele României din anul 2019; 

3. Ordinul nr. 298 din 2 septembrie 2019 privind stabilirea dimensiunii ştampilei Biroului 

Electoral Judeţean Alba şi a ştampilelor de control ale secţiilor de votare, care vor fi utilizate la 

alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019; 

4. Ordinul nr. 306 din 5 septembrie 2019 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar 

pentru Biroul Electoral Județean Alba 

5. Ordinul nr. 307 din 5 septembrie 2019 privind stabilirea atribuțiilor personalului tehnic 

auxiliar din cadrul aparatului propriu al Instituției Prefectului județul Alba în vederea organizării și 

desfășurării în cele mai bune condiții la nivelul județului Alba a alegerilor pentru Președintele 

României din anul 2019. 

6. Ordinul nr. 309 din 9 septembrie 2019 privind completarea Ordinului Prefectului județului 

Alba nr. 306/2019 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar pentru Biroul Electoral Județean 

Alba organizat pentru alegerea Președintelui României din anul 2019; 

7. Ordinul nr. 312 din 12 septembrie 2019 privind modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la 

Ordinul nr. 296/2019 privind constituirea Comisiei tehnice județene Alba pentru coordonarea 

activităţilor de organizare a alegerilor pentru Președintele României precum și a Grupului tehnic de 

lucru de pe lângă Comisia tehnică județeană Alba; 
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8. Ordinul nr. 313 din 12 septembrie 2019 privind modificarea Ordinului Prefectului 

județului Alba nr. 306/2019 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar pentru Biroul Electoral 

Județean Alba organizat pentru alegerea Președintelui României din anul 2019; 

9. Ordinul nr. 333 din 27.09.2019 privind desemnarea informaticienilor care au sprijinit 

activitatea centrelor de intervenție operativă constituite la alegerile pentru Președintele României din 

anul 2019. 

Alte activităţi desfăşurate pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele 

României din anul 2019. 

1. Crearea pe site-ul Instituției Prefectului a unei Secțiuni dedicată ALEGERILOR PENTRU 

PREȘEDINTELE ROMÂNEI din anul 2019, în care au fost încărcate informațiile utile 

(legislație, ordine emise de prefect, informații transmise de AEP, etc.), și care a putut fi 

accesată la adresa: https://ab.prefectura.mai.gov.ro/presedinte-2019/. 

2. Participarea la ședința publică din data de 5 septembrie 2019, ora 12,00, la sediul Tribunalului 

Alba, pentru desemnarea, prin tragere la sorți, a celor 3 judecători care au făcut parte din 

Biroul Electoral Județean Alba; 

3. Punerea la dispoziția celor 3 judecători desemnați în Biroul Electoral  Județean Alba a 

sediului (camera 113 din Palatul administrativ aflată în administrarea Instituției Prefectului) în 

care și-au desfășura activitatea și a dotării tehnico - materiale a acestuia (ștampilă, birotică, 

telefonie, etc.), precum și instituirea măsurilor de pază și protecție la sediul Biroului Electoral 

Județean Alba; 

4. Asigurarea personalul tehnic auxiliar la Biroul Electoral Județean Alba din cadrul aparatului 

propriu al Instituției Prefectului județul Alba, în acest sens s-a asigurat permanența la biroul 

electoral județean în cadrul programului de funcționare; 

5. Demararea procedurilor de achiziție a materialelor necesare procesului electoral; 

6. Desfășurarea în data de 17 septembrie 2019, cu sprijinul reprezentanților Autorității 

Electorale Permanente – Biroul Județean Alba, a sesiunilor de instruire a primarilor și 

secretarilor unităților administrativ teritoriale din județ cu privire la sarcinile ce le revin în 

vederea organizării și desfășurării  în bune condiții a alegerilor pentru Președintele României 

din anul 2019; 

7. Centralizarea dispozițiilor emise de primari ca urmare a Circularei nr. 12.618/G/SJ/2019 

privind stabilirea, prin dispoziție, a locurilor speciale de afișaj; 

8. Centralizarea datelor privind aducerea la cunoștință publică, de către primari, a delimitării si 

numerotării secțiilor de votare și a sediilor acestora, conform Circularei nr. 13.087/2019; 

9. Monitorizarea aducerii la cunoștință publică a delimitării și numerotării secțiilor de votare și a 

sediilor acestora de către primari, precum și aducerea la cunoștință publică a delimitării și 

numerotării secțiilor de votare și a sediilor acestora de către prefect prin publicare pe site-ul 

Instituției Prefectului, conform pct.-ului 67 din Programul calendaristic pentru realizarea 

acţiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României în anul 2019 aprobat prin HG nr. 

630/2019; 

10. Aducerea la cunoștință publică a delimitării si numerotării secțiilor de votare și a sediilor 

acestora de către prefect prin publicare pe site-ul Instituției Prefectului, conform pct.-ului 67 

din Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Președintelui 

României în anul 2019 aprobat prin HG nr. 630/2019; 

11. Centralizarea datelor transmise ca urmare a Circularei nr. 13.644/G/SJ/2019 privind 

asigurarea sprijinului acordat prefectului, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, în 

legătură cu asigurarea transportului grupat a materialelor/persoanelor implicate în procesul 

electoral la nivel de unitate administrativ teritorială; 

12. Asigurarea spațiului necesar pentru desfășurarea operațiunilor de instruire și predare către 

operatorii de calculator a tabletelor de către Biroul județean Alba al Autorității Electorale 

Permanente și Direcția județeană de Telecomunicații Speciale Alba; 

13. Publicarea pe site-ul instituției a anunțurilor privind tragerea la sorți a operatorilor de 

calculator și a președinților și locțiitorilor Birourilor electorale ale secțiilor de votare 

transmise de Biroul județean Alba al Autorității Electorale Permanente; 

14. Participarea și asigurarea spațiului necesar pentru desfășurarea operațiunilor de tragere la sorți 

a operatorilor de calculator din data de 19 octombrie 2019 și a președinților și locțiitorilor 

Birourilor electorale ale secțiilor de votare din data de 26 octombrie 2019; 

https://ab.prefectura.mai.gov.ro/presedinte-2019/
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15. Ridicarea, transportul, recepționarea și depozitarea buletinelor de vot, a timbrelor 

autocolante, a ștampilelor cu mențiunea VOTAT și a celorlalte materiale, conform 

programării transmisă de Ministerul Afacerilor Interne, operațiuni ce vor fi efectuate în data 

de vineri, 1 noiembrie 2019; 

16. Continuarea procedurilor de achiziție a materialelor necesare procesului electoral, 

confecționarea ștampilelor de control ale secțiilor de votare, conform pct.-ului 77 din HG nr. 

630/2019; 

17. Asigurarea personalul tehnic auxiliar la Biroul Electoral Județean Alba din cadrul aparatului 

propriu al Instituției Prefectului județul Alba, în acest sens s-a asigurat permanența la biroul 

electoral județean în cadrul programului de funcționare, s-au realizat activitățile necesare 

pentru completarea birourilor electorale ale secțiilor de voatre cu reprezentanții formațiunilor 

politice și pentru desfășurarea ședințelor biroului electoral județean. 

18. Împărțirea și ambalarea în saci a buletinelor de vot, pe fiecare secție de votare precum și pe 

fiecare unitate administrativ teritorială în parte, în vederea predării acestora, prin intermediul 

primarilor, către toate secțiile de votare din județ; 

19. Pregătirea celorlalte materiale necesare procesului de votare din 10 noiembrie 2019 (timbre 

autocolante, ștampilele de control ale secțiilor de votare, ștampilele cu mențiunea VOTAT, 

ecusoane, tipizate, etc.); 

20. Predarea materialelor necesare procesului electoral din 10 noiembrie 2019 birourilor 

electorale ale secțiilor de votare, prin intermediul primarilor unităților administrativ. 

Activitatea se va desfășura sâmbătă 9 noiembrie 2019. 

21. Predarea materialelor necesare procesului electoral din 10 noiembrie 2019 președinților 

birourilor electorale ale secțiilor de votare, activitate ce se va desfășura sâmbătă 9 noiembrie 

2019 între orele 9-17. 

22. Demararea procedurilor de achiziție a materialelor necesare procesului electoral pentru turul 

II; 

23. Inventarierea materialelor neutilizate rezultate din procesul de votare din 10 noiembrie 2019 

și care pot fi refolosite pentru turul II (timbre autocolante, ștampilele de control ale secțiilor 

de votare, ștampilele cu mențiunea VOTAT, ecusoane, tipizate, etc.). 

24. Ridicarea, transportul, recepționarea și depozitarea buletinelor de vot, a timbrelor 

autocolante, conform programării transmisă de Ministerul Afacerilor Interne, operațiune 

desfășurată în data de 19.11.2019; 

25. Împărțirea și ambalarea în saci a buletinelor de vot, pe fiecare secție de votare, precum și pe 

fiecare unitate administrativ teritorială în parte, în vederea predării acestora, către toate 

secțiile de votare din județ; 

26. Pregătirea celorlalte materiale necesare procesului de votare din 24 noiembrie 2019, pe 

fiecare secție de votare, precum și pe fiecare unitate administrativ teritorială în parte (timbre 

autocolante, ștampilele de control ale secțiilor de votare, ștampilele cu mențiunea VOTAT, 

ecusoane, tipizate, etc.); 

27. Predarea materialelor necesare procesului electoral din 24 noiembrie 2019 primarilor și 

președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, activitate ce se va desfășura sâmbătă 

23 noiembrie 2019 între orele 9-17, din două locații: sediul Instituției Prefectului și Primăria 

orașului Câmpeni pentru un număr de 22 de unități administrativ – teritoriale din zona 

Munților Apuseni; 

 

 

 

V. SUPORT DECIZIONAL 

 

5.1. Control intern managerial  

 

 În anul 2019, s-a asigurat implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern 

managerial, în conformitate cu prevederile O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial al entităților publice. 

 În cadrul Instituției Prefectului - Județul Alba s-a constituit, prin Ordinul Prefectului 

Județului Alba nr.138/2019, Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a  
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implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, care are în componența sa 

conducătorii compartimentelor din aparatul de specialitate al Instituției Prefectului - Județul Alba și  

desemnarea responsabililor cu riscurile la nivelul structurilor organizatorice din cadrul instituției. 

Ulterior, componența Comisiei a fost modificată prin  Ordinul Prefectului Județului Alba nr. 

334/2019. 

 Activitatea Comisiei de monitorizare, respectiv gestionarea riscurilor este asigurată de către 

persoane cu funcții de conducere și de execuție, cu pregătire profesională corespunzătoare, iar 

secretarii structurii au  participat la cursuri de pregătire profesionala  și  asigură consilierea pentru 

elaborarea Procedurilor și a Registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor.  

 Comisia de Monitorizare s-a întrunit în cadrul ședințelor ordinare, care au avut pe ordinea de 

zi diverse teme cum ar fi: întocmirea procedurilor formalizate, identificarea activităților 

procedurabile, evaluarea sistemului de control intern managerial. 

 A fost elaborat, aprobat și implementat Programul propriu de dezvoltare a sistemului de 

control intern managerial, care prevede patru obiective generale, la nivelul instituției. 

 

       Registrul riscurilor 

 

 În anul 2019, la nivelul instituției au fost identificate și evaluate principalele riscuri care ar 

putea afecta, în situația materializării acestora, obiectivele generale/specifice instituționale și 

activitățile derulate în cadrul structurilor organizatorice ale Instituției Prefectului Județul Alba. 

Registrul de riscuri al Instituției Prefectului Județul Alba 2019 a fost elaborat prin centralizarea 

Registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor instituției și având în vedere radiograma 

Ministerului Afacerilor Interne, înregistrată la instituția prefectului cu nr. 11405/2017, care 

recomandă includerea riscurilor de corupție în cadrul Registrului general al riscurilor de la nivelul 

instituției. Astfel, pe lângă cele 59  riscuri care se referă la obiectivele și activitățile instituției, se 

adaugă 22 riscuri privind vulnerabilitatea la corupție. Din totalul de 81 de riscuri, un număr de 54 

riscuri au  fost evaluate cu grad 4 de risc inerent (înainte de a fi luată vreo măsură de  

atenuare/control), un număr de  24 riscuri au fost evaluate cu grad 6 de risc inerent, un număr de 3  

riscuri au  fost evaluate cu grad 9 de risc inerent. 

 Pentru gestionarea riscurilor identificate și evaluate au fost stabilite o serie de măsuri care au 

fost cuprinse în Planul de implementare a măsurilor de control adoptate pentru 

contracararea/minimizarea riscurilor identificate la nivelul Instituției Prefectului Județul Alba 2019. 

Pentru fiecare risc identificat s-a stabilit o măsură sau un set de măsuri de mininizare/control, au fost 

stabilite termene de implementare, indicatori de performanță și responsabili. 

 Pentru gestionarea riscurilor identificate și evaluate au fost stabilite o serie de măsuri care au 

fost cuprinse în Planul de implementare a măsurilor de control adoptate pentru 

contracararea/minimizarea riscurilor identificate la nivelul Instituției Prefectului Județul Alba 2019. 

Pentru fiecare risc identificat s-a stabilit o măsură sau un set de măsuri de mininizare/control, au fost 

stabilite termene de implementare, indicatori de performanță și responsabili.  

 Monitorizarea riscurilor și reevaluarea acestora, ca urmare a realizării măsurilor de control, 

inclusiv analizarea randamentului/aportului acțiunilor implementate pentru minimizarea riscurilor a 

fost realizată având în vedere impactul produs. Monitorizarea riscurilor s-a desfășurat în stânsă 

legătură cu analiza activităților și obiectivelor compartimentelor din cadrul instituției, prezentate în  

Planul Managerial al Instituției Prefectului Județul Alba 2019 (lista obiectivelor și activităților). 

 După implementarea măsurilor de control a riscurilor, riscul residual a scăzut la 2 pentru 64 

de riscuri identificate și la 4 pentru 17 de riscuri identificate. Măsurile implementate pot fi clasificate 

în câteva categorii principale: 

 Suplimentarea personalului. În anul 2019 au fost angajate un număr de  7 persoane 

în cadrul instituției; 

 Participarea la cursuri de formare și specializare, în funcție de nevoile instituționale 

identificate. Angajații au participat la cursuri de perfecționare în următoarele domenii: 

consiliere etică, transparență decizională și accesul la informațiile de interes public, protecția 

datelor cu caracter personal, audit, contencios administrativ, managemet administrativ; 

 Au fost organizate ședințe/seminarii de informare a angajaților pe teme legislație și 

activitatea serviciilor publice deconcentrate și administrației publice centrale/locale ; 
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 Au fost stabilite proceduri de lucru formalizate (operaționale) pentru activitățile 

principale; 

 Au fost stabilite  cerințe clare și au fost fixate termene limită pentru  realizarea 

activităților, documentelor și soluționarea petițiilor și solicitărilor cetățenilor;  

 Au fost asigurate corespunzător resursele (tehnologice, materiale, financiare, 

umane) necesarea activităților; 

 Au fost actualizate o serie de baze de date din diferite domenii de specialitate 

(fonduri europene, ONG-uri active la nivelul județului, legislație etc.); 

 Au fost derulate o serie de activități de  comunicare și relații cu publicul, campanii 

de informare pe diverse teme de interes de pe agenda publică, conferințe de presă, afișarea  pe pagina  

Web a instituției și la sediu etc. 

          Cu toate că au fost realizate demersuri pentru identificarea unor surse de finanțare 

nerambursabile pentru realizarea unor proiecte, nu au putut fi  următoarele măsuri:Accesarea de 

finanțare nerambursabilă în parteneriat cu organizațiile non - guvernamentale; Încheierea unor 

parteneriate de colaborare cu organizațiile non- guvernamentale, în vederea implementării unor 

proiecte de dezvoltare socio-economică. 

         Procesul de gestionare a riscurilor din cadrul instituției s-a desfășurat  în conformitate cu: 

O.S.G.G. nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, 

Standardul M.A.I.- A nr. 006/2012-Managementul riscurilor și  Procedura de sistem a MAI  Direcția 

Generală Management Operațional PS-MAI nr.023/2012. 

 

Registrul procedurilor 

 

 A fost actualizată lista activităților procedurabile la nivelul Instituției Prefectului  - Județul 

Alba pentru 14 Proceduri de Sistem stabilite în ședința Comisiei de monitorizare din data de 

19.03.2019, conform cerințelor Standardului nr. 9 Proceduri din O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru 

aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice. La nivelul fiecărui 

compartiment există lista activităților procedurabile pentru Procedurile Operaționale, precum și 

centralizate la nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba aprobată și înregistrată sub nr. 

5395/28.03.2019, cu un total de 158  Proceduri Operaționale.  Pe compartimentele din cadrul 

instituției situația privind activitățile procedurabile și procedurile formalizate se prezintă astfel: 

Pentru Cancelaria Prefectului: au fost identificate 3 activități pentru Proceduri Operaționale, 

care au fost elaborate în cursul anului 2019, conform calendarului stabilit de Comisia de monitorizare; 

Pentru Compartimentul Audit Intern: au fost identificate 5 activități pentru Proceduri 

Operaționale,  2 au fost elaborate, aprobate și înregistrate în anul 2017, conform cerințelor 

Standardului nr. 9 Proceduri din cadrul O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităților publice, iar pentru celelalte 3 activități procedurile au fost elaborate în 

cursul anului 2019; 

Pentru Serviciul Financiar-Contabilitate, Resurse-Umane, Relații Publice: au fost identificate 

40 de activități pentru Proceduri Operaționale, 35 au fost elaborate după Omfp nr. 946/2005, dar se 

vor actualiza conform cerințelor Standardului nr. 9 Proceduri din cadrul O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru 

aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice până la data de 31.12.2020, 

conform calendarului, iar pentru restul de 10 de  activități se vor elabora proceduri până la data de 

31.12.2020; 

Pentru Serviciul dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri 

europene, situaţii de urgenţă: au fost identificate 22 de activități pentru Proceduri Operaționale, toate 

au fost elaborate în anul 2015 conform Omfp nr. 946/2005, au fost revizuite în anul 2016, respectiv 

2018 după O.S.G.G. nr. 600/2018; 

Pentru Serviciul verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ, urmărirea aplicării 

actelor cu caracter reparatoriu, alegeri: au fost identificate 7 activități pentru Proceduri Operaționale, 

din care au fost elaborate 2 proceduri în anul 2011 conform Omfp nr. 946/2005, revizuite după 

O.S.G.G. nr. 600/2018, iar pentru restul de 10 de  activități, până la data de 31.12.2020, se vor elabora 

proceduri conform cerințelor Standardului nr. 9 Proceduri din cadrul O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru 

aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice; 

Pentru Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple: au fost 

identificate 44 activități pentru Proceduri Operaționale, elaborate conform Omfp nr. 946/2005 în 



87 
 

perioada 2012-2015, au fost revizuite conform calendarului stabilit de Comisia de monitorizare 

conform cerințelor Standardului nr. 9 Proceduri din cadrul O.S.G.G. nr. 600/2018  pentru aprobarea 

Codului controlului intern/managerial al entităților publice; 

Pentru Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatriculare a 

Vehiculelor: au fost identificate 37 de activități pentru Proceduri Operaționale elaborate sau revizuite 

în anul 2016 și sunt toate actualizate conform cerințelor Standardului nr. 9 Proceduri din cadrul 

O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice. 

 

 

5.2. Audit intern 

 

În cadrul instituției se exercită activitatea de audit public intern sub formă de Compartiment 

Audit Intern  în directa subordine a prefectului, funcţional cu un singur post de auditor intern de 

execuţie. Sub aspect metodologic și profesional Compartimentul Audit Intern se subordonează 

Direcţiei Audit Public Intern din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Activitatea de audit public 

intern desfăşurată la nivelul Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba este supervizată de Serviciul 2 Audit 

Public Intern pentru Instituţiile Prefectului şi alte Structuri ale M.A.I. din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne. 

Documentele referitoare la organizarea funcției de audit intern sunt: Organigrama Instituției 

Prefectului – Județul Alba și Regulamentul de Organizare și Funcționare al instituției, aprobate prin 

OP nr. 271/09.12.2015; Ordinul Prefectului - OP nr. 53/19.01.2016 , prin care se dispune mutarea 

definitivă a doamnei Dan Simona Eleonora, începând cu data de 1 Februarie 2016, din funcția de 

inspector, clasa I, grad profesional superior, în funcția de auditor intern , clasa I, grad profesional 

superior, în urma derulării procedurii de avizare de către Ministerul Afacerilor Interne, cu avizul 

favorabil nr. 395635/24.11.2015 al Comisiei de Avizare, conform prevederilor H.G. nr. 1086/2013.  

 

 Documente referitoare la organizarea funcției de audit intern: 

 Organigrama Instituției Prefectului – Județul Alba și Regulamentul de Organizare și 

Funcționare al instituției, aprobate prin OP nr. 271/09.12.2015; 

 Ordinul Prefectului - OP nr. 53/19.01.2016 , prin care se dispune mutarea definitivă a 

doamnei Dan Simona Eleonora, începând cu data de 1 Februarie 2016, din funcția de inspector, clasa 

I, grad profesional superior, în funcția de auditor intern , clasa I, grad profesional superior, în urma 

derulări procedurii de avizare de către Ministerul Afacerilor Interne, cu avizul favorabil nr. 

395635/24.11.2015 al Comisiei de Avizare, conform prevederilor H.G. nr. 1086/2013. 

 Auditorul intern are funcția de execuție, clasa I, grad profesional superior, având  

studii superioare economice:  Licenţa 2001   Universitatea  “ Babeş Bolyai” Cluj-Napoca Facultatea  

de Ştiinţe Economice, specialitatea Studii Comerciale şi Financiar Bancare - Economist, Masterat 

2005: “ Marketing, audit şi expertiză contabilă”, Facultatea de Marketing, Management, Informatică , 

Universitatea de Vest „ VASILE  GOLDIŞ “-ARAD,   fiind expert contabil din 2007 – membru activ 

- în Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, Filiala Alba Iulia, deține 

Certificatul de Atestare (SEC) a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi 

seria A nr. 004927/10.10.2017. 

 Auditorul intern are o vechime în domeniul economic de 24 de ani și  o experiență în 

auditul public  intern de 4 ani. 

La nivelul Instituției Prefectului - Județul Alba au fost identificate, de către auditorul intern  

un număr total de 12 activități, dintre acestea s-a stabilit că un număr de 5 activități sunt 

procedurabile:  

 Elaborarea planului anual și multianual de audit public intern : PO-CAI-AB-01; 

 Misiunile de audit public intern de asigurare : PO-CAI-AB-02; 

 Misiunea de audit public intern de  consiliere formalizată: PO-CAI-AB-03; 

 Urmărirea modului de implementare a recomandărilor formulate în misiunile  anterioare: PO-

CAI-AB-04; 

 Raportul anual privind activitatea de audit public intern: PO-CAI-AB-05; 
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 Documente referitoare la planificarea activității de audit intern pentru anul 2019: 

 Planul multianual de audit public intern pentru perioada 2019-2021 nr. 15902/28.11.2018; 

 Planul anual de audit public intern pentru anul 2019 nr. 15900/28.11.2018; 

 Planul anual de audit public intern modificat pentru anul 2019 nr. 3123/07.02.2019. 

 La nivelul Instituției Prefectului - Județul Alba în anul 2019 au fost realizate un număr de 7 

misiuni de audit public intern, cuprinzând mai multe domenii, și anume: 

 Sistemul de control intern managerial (SCIM);  

 Sistemul de prevenire a corupției (SPC); 

 Acordarea drepturilor bănești, altele decât salariile; 

 Înmatricularea vehiculelor și eliberarea permiselor de conducere; 

 Cancelaria Prefectului; 

 Conducerea serviciilor publice deconcentrate – Compartimentul Afaceri  Europene; 

 Urmărirea recomandărilor. 

 

 Misiunile  de audit public intern realizate  în anul  2019 au avut următoarele obiective,  

constatări și recomandări : 

 5.2.1.  Pentru  misiunea de asigurare abordată pentru domeniul Sistemul de control intern 

(SCIM) cu denumirea: Evaluarea modului de organizare  și a procesului de dezvoltare a  

Sistemului de Control Intern Managerial și al sistemului de prevenire a corupției la nivelul  

Instituției Prefectului – Județul Alba: 

 Proiectarea și organizarea sistemului de control intern la nivelul Instituției Prefectului – 

Județul Alba; 

 Evaluarea procesului de dezvoltare a sistemului de control intern la nivelul Instituția   

Prefectului – Județul Alba; 

 Analiza conformității sistemului de control intern al entității publice cu standardele de control 

intern/managerial la nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba; 

 Evaluarea modului de organizare şi funcţionare a componentei de prevenire a corupţiei la 

nivelul entităţii/instituției publice la nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba 

 

CONSTATĂRI CU CARACTER POZITIV:  

 La nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba în anul 2017 a fost elaborat Programul de 

dezvoltare a sistemului de control intern managerial aprobat și înregistrat sub nr. 6257/19.04.2017, 

actualizat în anul 2018 la nivelul instituției aprobat și înregistrat sub nr. 6302/19.04.2018, 

cuprinzând obiectivele, activitățile, responsabilitățile, termenele, precum și alte elemente relevante 

în implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial. 

 Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial a fost aplicat începând cu data 

aprobării  și  a fost transmis, în copie, structurii ierarhic superioare prin adresele nr. 

6257/19.04.2017,  precum și adresa nr. 6302/27.04.2018. 

 Preşedintele Comisiei de monitorizare emite ordinea de zi a şedinţelor, asigură conducerea 

şedinţelor şi aprobă minutele şedinţelor şi hotărârile comisiei întocmite de secretarul comisiei. 

 La nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba în anul 2017 a fost elaborat Registrul de Riscuri 

aprobat și înregistrat cu nr. 6496/10.04.2017  și a fost actualizat în anul 2018, aprobat și înregistrat 

cu nr. 8364/06.06.2018. 

 Secretarul Echipei de Gestionare a Riscurilor a întocmit Informarea privind procesul de gestionare 

a riscurilor la nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba, pentru anul 2017 este aprobată și 

înregistrată cu nr. 18249/20.12.2017, iar pentru anul 2018 este aprobată și înregistrată cu 

nr.16500/12.12.2018. 

 Raportul anual asupra sistemului de control intern managerial a fost elaborat la nivelul Instituției 

Prefectului – Județul Alba pentru anul 2017 sub nr. 2133/25.01.2018, iar pentru anul 2018 sub nr. 

1906/28.012019. 
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 La nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba, conform situației sintetice a rezultatelor 

autoevaluării, din anul 2018, aprobată și  înregistrată cu nr. 1906/28.01.2019  sunt implementate  

paisprezece  standarde de control intern managerial, iar două standarde sunt parțial implementate, 

astfel  sistemul de control intern managerial este parțial conform. Pentru implementarea celor doua 

standarde s-au discutat măsurile de adoptat în ședința Comisiei de monitorizare din timpul 

misiunii, consemnate în procesul verbal nr. 2085/15.01.2019,  prioritar fiind elaborarea, sau 

actualizarea tuturor procedurilor la nivelul instituției până la data de 31.12.2019. Conform  

Raportul anual asupra sistemului de control intern managerial pentru anul 2018, procedurile 

elaborare și actualizate sunt în proporție de 80% din totalul activităților procedurabile.  

 La nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba, conform procedurii operaționale PO-SJ-AB-08 nr. 

16469/11.12.2018 Procedura privind arhivarea documentelor, precum și  Nomenclatorul arhivistic 

avizat de Serviciul Județean Alba al Arhivelor Naționale, aprobat prin ordinul prefectului nr. 

105/2015,   documentele emise în implementarea și dezvoltarea sistemului de control 

intern/managerial sunt păstrate pe o perioadă de 5 ani. 

 La nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba prin ordinul prefectului nr. 168/22.04.2016, 

modificat prin ordinul prefectului nr. 376/07.11.2018 și  actualizat cu ordinul prefectului nr. 

77/31.01.2019,  s-a  constituit  Grupul de lucru pentru prevenirea corupţiei,  în vederea realizării 

activităţilor presupuse de managementul riscurilor de corupţie. Totodată  s-a desemnat și 

consilierului pentru integritate, fiind secretarul Grupului de lucru. 

 La nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba a fost întocmit din anul 2016 Registrul riscurilor de 

corupţie, prin utilizarea primei versiuni a aplicației informatice Managementul Asistat al Riscurilor 

de Corupție.  Începând cu anul 2019 va fi inițiat un nou proces complet de identificare și evaluare a 

riscurilor de corupție, prin utilizarea versiunii revizuite a aplicației Managementul Asistat al 

Riscurilor de Corupție,  respectând Procedura de sistem PS-DGA-01 privind managementul 

riscurilor de corupție în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne și Procedura de sistem 

PS-DGA-02 privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul structurilor Ministerului 

Afacerilor Interne. 

 La nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba au fost efectuate prelucrări, informări şi prezentate 

studii de caz în scopul prevenirii corupţiei, furnizate de către Direcţia Generală Anticorupţie prin 

Serviciul Județean Anticorupție Alba, în ședințele trimestriale cu personalul din instituției.  

 Conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităților publice, la nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba 

s-au identificat și inventariat un număr de 23 de funcții sensibile și funcții considerate ca fiind 

expuse la corupție. 

 A fost întocmit și transmis celor în drept,  Raportul privind implementarea măsurilor de 

transparentă instituțională și de prevenire a corupției  pentru anul 2017 prin adresa nr. 

18450/11.01.2018, iar pentru anul 2018 prin adresa nr. 16871/11.01.2019, precum și Raportul 

anual de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2018, aprobat și înregistrat cu nr. 

2059/28.01.2019. 

 

 5.2.2.  Pentru  misiunea de asigurare abordată pentru domeniul Sistemul de prevenire a 

corupției (SPC) cu denumirea: Evaluarea sistemului de prevenire a corupției – anul 2019 -  la 

nivelul  Instituției Prefectului – Județul Alba:  

 Codul etic/deontologic/de conduită  la nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba; 

 Consilierul de etică (pentru integritate) la nivelul Instituția Prefectului – Județul Alba; 

 Funcții sensibile  la nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba 

 

CONSTATĂRI CU CARACTER POZITIV:  

 La nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba a fost elaborat și aprobat, în Anexa nr.2 la  Ordinul 

Prefectului nr. 271/09.12.2015,  Regulamentul de Ordine Interioară, în cadrul căruia este cuprins 

Codul de conduită etică,  document care sprijină și promovează valorile etice, integritatea 

personală și profesională a funcționarilor publici, contractuali, precum și a  personalului cu statut 

special din cadrul instituției. 
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 La nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba, Codul de conduită etică, este afișat atât pe site-ul 

instituție, cât și în rețeaua intranet a instituției, intr-un director numit ”Consiliere Etică”, unde au 

acces toți angajații instituției.  

 La nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba  se  cunoaște Codul de conduită etică  al instituției, 

precum și Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, 

deoarece aproape toți funcționarii publici din instituției,  sunt reprezentanți ANFP în comisiile de 

concurs și fac studiul individual al legislației.  

 La nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba, în perioada auditată nu au fost sesizări privind 

încălcarea Codului de conduită etică. 

 La nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba a fost desemnat un consilier de etică, pentru 

asigurarea aplicării prevederilor Codului de conduită etică, prin Ordinul Prefectului nu. 

256/02.07.2008, iar atribuțiile au fost completate în fișa postului nr. 39/1/2008. 

 Consilierul de etică nu a participat la cursuri de formare profesională, din lipsa fondurilor alocate 

bugetului instituției, dar fiind în Compartimentul Resurse Umane și reprezentant ANFP în 

comisiile de concurs, a făcut Studiul individual pentru aprofundarea legislației.  

 La nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba în perioada auditată nu a solicitat nici o persoană 

din cadrul instituției  de consiliere etică. 

 Rapoartele cu privire la respectarea prevederilor Codului de conduită etică,au fost elaborate de 

consilierul de etică trimestrial, sau semestrial, ultimele fiind înregistrate și aprobate de 

conducătorul instituției cu următoarele numere:  

- pentru trim. I 2018 – nr. 5817/04.04.2018; 

- pentru trim. II – semestrul I 2018 – nr. 10076/10.07.2018; 

- pentru trim. III 2018 – nr. 14249/23.10.2018; 

- pentru trim. IV – semestrul I 2019 – nr. 2404/23.01.2019. 

 Rapoartele cu privire la respectarea prevederilor Codului de conduită etică, au fost comunicate 

personalului din instituție în ședințele organizate semestrial, pe baza listei de luare la cunoștință. 

 La nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba prin ordinul prefectului nr. 168/22.04.2016, 

modificat prin ordinul prefectului nr. 376/07.11.2018 și  actualizat cu ordinul prefectului nr. 

77/31.01.2019,  s-a  constituit  Grupul de lucru pentru prevenirea corupţiei,  în vederea realizării 

activităţilor presupuse de managementul riscurilor de corupţie. Totodată  s-a desemnat și 

consilierului pentru integritate, fiind secretarul Grupului de lucru. 

 La nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba a fost întocmit din anul 2016 Registrul riscurilor de 

corupţie, prin utilizarea primei versiuni a aplicației informatice Managementul Asistat al Riscurilor 

de Corupție.  Începând cu anul 2019 va fi inițiat un nou proces complet de identificare și evaluare a 

riscurilor de corupție, prin utilizarea versiunii revizuite a aplicației Managementul Asistat al 

Riscurilor de Corupție,  respectând Procedura de sistem PS-DGA-01 privind managementul 

riscurilor de corupție în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne și Procedura de sistem 

PS-DGA-02 privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul structurilor Ministerului 

Afacerilor Interne. 

 La nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba au fost efectuate prelucrări, informări şi prezentate 

studii de caz în scopul prevenirii corupţiei, furnizate de către Direcţia Generală Anticorupţie prin 

Serviciul Județean Anticorupție Alba, în ședințele trimestriale cu personalul din instituției.  

 A fost întocmit și transmis celor în drept,  Raportul privind implementarea măsurilor de 

transparentă instituțională și de prevenire a corupției  pentru anul 2017 prin adresa nr. 

18450/11.01.2018, iar pentru anul 2018 prin adresa nr. 16871/11.01.2019, precum și Raportul 

anual de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2018, aprobat și înregistrat cu nr. 

2059/28.01.2019. 

 

CONSTATĂRI CU CARACTER NEGATIV:  

C.1:  În perioada auditată 2016  -2018, nu s-a identificat nici o  actualizare a Comisiei de stabilire și 

inventariere a funcțiilor sensibile din cadrul Instituției Prefectului – Județul așa cum prevede 

Standardul 2, punctul 2.2.8. din OSGG nr. 400/2015 pentru  aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entităților publice, respectiv,  Standardului 2, punctul 2.2.6. din OSGG nr. 600/2018 

privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice. 
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C.2: În perioada auditată 2016 - 2018, nu s-a identificat nici o  actualizare a Listei privind funcțiile 

sensibile identificate din cadrul Instituției Prefectului – Județul Alba, așa cum prevede Standardul 2, 

punctul 2.2.8. din OSGG nr. 400/2015 pentru  aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităților publice, respectiv,  Standardului 2, punctul 2.2.6. din OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea 

Codului controlului intern managerial al entităților publice. 

Cauze: 

 

1. Lipsa unei metodologii de lucru a Comisiei de stabilire și inventariere a funcțiilor sensibile din 

cadrul Instituției Prefectului – Județul Alba. 

2. Nu au fost stabilite atribuțiile secretarului comisiei, și nici nu a fost desemnat un alt membru al 

comisiei responsabil cu derularea procesului de actualizare a Comisiei de stabilire și inventariere 

a funcțiilor sensibile, precum și a Listei privind funcțiile sensibile identificate din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Alba. 

 

Consecință:  

Imposibilitatea stabilirii unei politici adecvate de gestionare a acestora prin elaborarea unor măsuri, 

astfel încât efectele negative asupra activităților desfășurate în cadrul entității publice să fie minime. 

Recomandări:  

1. Elaborarea unei Proceduri Operaționale  privind implementarea Standardului 2 ”Atribuții, funcții, 

sarcini” la nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba. 

2. Nominalizarea unei persoane din cadrul comisiei, sau stabilite atribuțiile secretarului comisiei, să 

asigure actualizarea Comisiei de stabilire și inventariere a funcțiilor sensibile, precum și a Listei 

privind funcțiile sensibile identificate din cadrul Instituției Prefectului – Județul Alba. 

3. Completarea fișei de post pentru persoana nominalizată să asigure actualizarea   Comisiei de 

stabilire și inventariere a funcțiilor sensibile, precum și a Listei privind funcțiile sensibile 

identificate din cadrul Instituției Prefectului – Județul Alba. 

4. Actualizarea Comisiei de stabilire și inventariere a funcțiilor sensibile, precum și a Listei privind 

funcțiile sensibile identificate din cadrul Instituției Prefectului – Județul Alba. 

 5.2.3.  Pentru misiunea de asigurare abordată pentru domeniul Acordarea drepturilor 

bănești, altele decât salariile cu denumirea:  Evaluarea legalității și realității plăților și cheltuielilor 

efectuate în numerar sau prin virament pentru deplasări interne, sau pentru calificare, 

perfecționare și specializare profesională la nivelul Instituției  Prefectului – Județul Alba: 

 Evaluarea modului in care sunt respectate prevederile legale referitoare la acordarea drepturilor 

băneşti , altele decât salariile ( valoarea financiara a normei de hrană, a cotei părţi anuale a 

drepturilor de echipament , compensaţiei pt. chirie, drepturilor la încetarea raporturilor de 

serviciu, avantajelor pentru concediu de odihnă)  la nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba; 

 Evaluarea legalităţii si realităţii plăţilor si cheltuielilor efectuate în numerar sau prin virament 

pentru deplasări interne, indemnizaţii de mutare/instalare sau pentru calificare, perfecţionare si 

specializare profesională , protocol, comisioane, etcla nivelul Instituția Prefectului – Județul 

Alba. 

 

CONSTATĂRI CU CARACTER POZITIV:  

 La nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba au fost stabilite trei categorii de persoane care 

beneficiază de normă de hrană, pentru personalul contractual și funcționari publici de execuție 

norma nr. 1-25lei/zi, pentru polițiști care sunt la cursuri norma nr.8-26 lei/zi, iar pentru polițiști, 

funcționari publici de conducere, persoane contractuale de conducere norma nr.6 – 32 lei/zi. 

 La nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba  drepturile bănești, privind norma de hrană,  sunt 

stabilite cu ajutorul programului informatic de calcul, pus la dispoziție de organul ierarhic superior 

pentru toate prefecturile. Statele de plată au viza controlului financiar preventiv și sunt aprobate de 

conducătorul instituției.  
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 La nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba  drepturile de echipament au fost stabilite în cadrul 

direcțiilor specializate din Ministerul Afacerilor Interne și comunicate Compartimentului Resurse 

Umane din cadrul  Instituției Prefectului Județul Alba în baza formularului ”Bază de calcul  a 

drepturilor de echipament”, pe baza acestui formular s-au întocmit statele de plată a drepturilor de 

echipament. 

 La nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba, în perioada auditată s-a acordat la un singur 

polițist compensație lunară pentru chirie, în urma verificărilor efectuate de către comisia stabilită. 

Contractul de chirie este înregistrat la ANAF, iar Statele de plată pe baza cărora s-a acordat 

compensația pentru chirie întrunesc semnăturile ce atestă parcurgerea fazei de inițiere, verificare, 

aprobare. 

 La nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba s-au acordat drepturi bănești aferente transportului 

dus-întors pentru deplasarea în concediu de odihnă o singura data pe an, pe baza ordinului de 

serviciu semnat și vizat de sosire și plecare în localitatea de destinație. 

 La nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba în perioada auditată, s-a acordat o indemnizației 

pentru instalarea unui polițist, în urma aprobării raportului de conducătorul instituției. 

 La nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba personalul implicat în angajarea cheltuielilor legate 

de deplasări interne, pentru calificare/instruire profesională a personalului, pentru protocol și plata 

acestora, pentru calcularea și decontarea serviciilor turistice   au pregătire profesională în domeniul 

economic, posturi de lucru individuale, fiecare fiind dotat cu tehnică de calcul și acces la 

programul de contabilitate informatic, pus la dispoziție de organul superior ierarhic. 

 La nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba s-au decontat cheltuieli de transport dus-întors 

aferent delegării, sau detașării, pe baza ordinului de serviciu, cu menținerea ”deplasare cu 

autoturism proprietate personală”, aprobat de conducătorul instituției. 

 La nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba angajații au participat la cursurile de formare 

profesională, finanțate din bugetul instituției, în urma aprobării  documentelor justificative de către 

conducătorul instituției. 

 La nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba cheltuielile de protocol s-au încadrat în  limitele 

maxime aprobate în bugetul anual alocat.  

 La nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba începând cu anul 2018 s-au decontat servicii 

turistice pentru personalul instituției, în perioada concediului de odihnă, în valoare de 1450 

lei/persoană, pe baza rapoartelor personale aprobate de conducătorul instituției. 

 

 5.2.4. Pentru  misiunea de asigurare abordată pentru domeniul Înmatricularea vehiculelor 

și eliberarea permiselor de conducere cu denumirea: Evaluarea modului de examinare a 

candidaților în vederea obținerii permisului de conducere, sau adăugarea de noi categorii, precum 

și preschimbarea permiselor de conducere  la nivelul Instituției  Prefectului – Județul Alba: 

 Evaluarea modului în care sunt respectate prevederile legale referitoare la modul  de examinare a 

candidaţilor în vederea obţinerii permisului de conducere sau adăugarea de noi categorii la nivelul 

Instituției Prefectului – Județul Alba; 

 Evaluarea modului în care sunt respectate prevederile legale referitoare la soluţionarea cererilor de 

preschimbare a permiselor de conducere la nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba; 

 Evaluarea modului în care sunt respectate prevederile legale referitoare la protecţiei datelor cu 

caracter personal la nivelul compartimentului  permise de conducere și examinări din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Alba; 

 Evaluarea modului în care sunt respectate prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor 

create la nivelul compartimentului  permise de conducere și examinări din cadrul Instituției 

Prefectului – Județul Alba. 

 

CONSTATĂRI CU CARACTER POZITIV:  

 La nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea 

Vehiculelor - Compartimentul  permise de conducere și examinări din cadrul Instituției Prefectului 

– Județul Alba, la examenul pentru obținerea permisului de conducere, au fost înscriși doar 
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candidații care au îndeplinit condițiile prevăzute în legislației și au avut dosarele de examinare 

completate cu documentele obligatorii. 

 Înscrierea candidaților la proba teoretică se face on-line, într-o aplicație informatică de examinare 

pusă la dispoziție de către DRPCIV pe site-ul Instituției Prefectului –Județul Alba. 

 Sala pentru desfășurarea probei teoretice a fost stabilită prin dispoziție a șefului serviciului public 

comunitar, cu aprobarea prefectului și avizul DRPCIV, fiind dotată cu 10 stații de examinări,  

fiecare cu camera video proprie pentru identificarea candidatului, iar suplimentar sala este dotată 

cu încă 4 camere performante care supraveghează întreaga sală.  

 Accesul candidaţilor la aplicaţia informatică s-a realizat pe baza unui cod de bare, înmânat de 

lucrătorii serviciului public comunitar la înregistrarea candidatului în aplicația informatică de 

examinare de la ghișeul serviciului, care este valabil doar în ziua emiterii. 

 Proba teoretică s-a desfășurat doar în cadrul programului de lucru aprobat de conducerea instituției 

prefectului și s-a procedat la preluarea a 3 imagini faciale ale candidatului. 

  Candidații declarați ”respins” la proba teoretică  au fost programați pentru o nouă examinare 

teoretică numai după o perioadă de cel puțin 15 zile de la data declarării ca respinși, cu achitarea 

taxei corespunzătoare, dar nu mai târziu de 1 an de la absolvirea cursurilor, iar candidaţii declaraţi 

«admis» la proba teoretică au fost programați pentru susţinerea probei practice, în limita locurilor 

disponibile şi în ordinea solicitării. 

 Candidații  care au obținut calificativul «admis» la proba teoretică au susținut proba practică în 

termen de un an de la data înregistrării acestora în aplicaţia informatică de examinare. 

 Examinatorii au fost stabiliți zilnic de către șeful serviciului public și au  fost repartizați câte unul 

pentru fiecare programator.  Examinatorilor le-au fost repartizați prin programatoarele  listate  

zilnic, la începutul programului de lucru,  un număr de candidați corespunzător, astfel încât 

examinarea să poată fi efectuată în timpul programului normal de lucru.  

 Examinatorii de la proba practică au consemnat în anexa la testul de examen, sub semnătură, 

mențiuni referitoare la candidații declarați admiși la proba teoretică și care nu s-au prezentat la 

proba practică. Anexele la programatoare au fost completate corect, în ceea ce privește totalizarea 

punctelor de penalizare, acordarea calificativului, iar pentru durata examinării s-a respectat timpul 

minim afectat probei practice, cu excepția situațiilor în care greșelile de conducere sau 

comportamentul periculos care a amenințat siguranța imediată a vehicului, călătorilor sau a altor 

participanți la trafic, situații în care examinatorii au finalizat examinarea înainte de expirarea 

timpului afectat probei practice. 

 Neîndeplinirea obligațiilor și neexecutarea corectă de către candidați a manevrelor  au fost 

consemnate, pe fila verso a anexei la testul de examen prin menționarea literei I în căsuțele 

corespunzătoare regulii încălcate, ori de câte ori s-a constatat acea greșeală, iar punctele de 

penalizare pentru fiecare regulă încălcată au fost calculate prin înmulțirea punctelor de penalizare 

cu numărul de greșeli consemnate de examinator.  

 Au fost declarați admiși la proba practică în prezența unui martor, doar candidații care au cumulat 

cel mult 20 de puncte de penalizare. 

 La nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba activitatea de soluționare a cererilor de  

preschimbare a permisului de conducere se regăsește în Regulamentul de organizare şi funcţionare 

al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor. 

 Pentru eliberarea permiselor de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului, 

solicitanţii au depus personal, la serviciul public comunitar competent documentele obligatorii, iar 

în  cazul pierderii sau furtului permisului de conducere, titularul a declarat acest fapt prin 

completarea în mod corespunzător a cererii. 

 Preschimbarea permiselor de conducere străine, inclusiv pentru cele furate sau deteriorate, a fost 

efectuată numai după confirmarea autenticităţii şi a valabilităţii acestuia, pe categorii, de către 

autoritatea competentă a statului care l-a eliberat. După preschimbarea permisului de conducere 

străin, Instituția Prefectului Județul Alba - Serviciului Public Comunitar Regim Permise de 

Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor,   a remis, prin adresă oficială, autorității competente a 

statului emitent, permisul de conducere național vechi. 

 Pentru preschimbarea permiselor de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, dosarul de 

preschimbare a conţinut şi documentul emis de o unitate de asistenţă medicală autorizată din care a 

rezultat că titularul a fost apt să conducă autovehicule din categoriile menţionate în permisul de 

conducere prezentat pentru preschimbare. 
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CONSTATĂRI CU CARACTER NEGATIV:  

C.1: În perioada auditată 2016 – 2019, nu s-a identificat în fișele postului, nici o persoană  cu atribuții 

privind responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal la nivelul SPCRPCÎV din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Alba, așa cum prevede art.10 alin.(3) din Legea nr.190/2018 privind 

măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și art.39 alin.(1) din Regulamentului (UE) 

2016/679, nerespectându-se astfel prevederile pct.2.2.2 și 2.2.3.- Standardul 2 -” Atribuții, funcții, 

sarcini” din Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 

publice și art.1 din Anexa 1 la O.M.A.I nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse 

umane în unitățile de poliție ale Ministrului Afacerilor Interne, cu modificările și completările 

ulterioare. 

C.2: În perioada auditată 2016 – 2019, nu au fost publicate pe pagina de internet a Instituției 

Prefectului  Județul Alba  datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor cu caracter 

personal, precum și nota de informare cu privire la : activitățile principale de prelucrare în baza 

atribuțiilor specifice care îi revin din actele normative în vigoare,  temeiul legal care stă la baza 

activităților specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal la nivelul serviciului public 

comunitar,  enumerarea categoriilor de date, categoriile de persoane vizate ale căror date sunt 

prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, drepturile 

persoanelor vizate. Astfel, nu au fost respectate  prevederile art.12, alin.1 și art.37, alin.7 din 

Regulamentul (UE)  2016/679, conform cărora: ”Art.12 (1) Operatorul ia măsuri adecvate pentru a 

furniza persoanei vizate orice informații menționate la articolele 13 și 14 și orice comunicări în 

temeiul articolelor 15-22 și 34 referitoare la prelucrare, într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă 

și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu, în special pentru orice informații adresate în mod 

specific unui copil. Informațiile se furnizează în scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci când este 

oportun, în format electronic.” Art.37 (7)”Operatorul sau persoana împuternicită de operator publică 

datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor și le comunică autorității de supraveghere.” 

C.3: În perioada auditată 2016 – 2019, nu s-a identificat în fișele postului, nici o persoană  cu atribuții 

privind arhivarea documentelor la nivelul SPCRPCÎV din cadrul Instituției Prefectului – Județul Alba, 

așa cum prevede pct.2.2.2 și 2.2.3.- Standardul 2 -” Atribuții, funcții, sarcini” din Ordinul nr.600/2018 

privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice și art.1 din Anexa 1 la 

O.M.A.I nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale 

Ministrului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare. 

C.4: În perioada auditată 2016 – 2019, documentele create și arhivate nu respectă nomenclatorul 

arhivistic din punct de vedere al problematicii și al termenelor de păstrare, așa cum prevede art. 8 din  

Art. 8 din  Legea nr. 16/1996 republicată, Legea Arhivelor Naționale: 

    (1) Anual, documentele se grupează în unităţi arhivistice, potrivit problematicii şi termenelor de 

păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă, care se întocmeşte de către fiecare 

creator pentru documentele proprii. 

    (2) Nomenclatoarele întocmite de creatori la nivel central se aprobă de către Arhivele Naţionale, 

iar cele ale celorlalţi creatori, de către serviciile judeţene ale Arhivelor Naţionale. 

C.5: În perioada auditată 2016 - 2019, activitatea de arhivare a documentelor create de către 

SPCRPCÎV Alba a fost organizată necorespunzător, fără să se complecteze toate rubricile din 

Inventarul annual  și nu au fost  întocmească procese-verbale de predare-primire, așa cum prevede 

alin. (1) art. 9 din Legea nr. 16/1996 republicată, Legea Arhivelor Naționale. 

 
Cauze: 

 

1. Lipsa unor instrucțiuni de aplicare a Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter 

personal la nivelul SPCRPCÎV  din cadrul Instituției Prefectului – Județul Alba. 

2. Lipsa unor instrucțiuni de aplicare a Legii Arhivelor Naționale la nivelul Compartimentului  

permise de conducere și examinări din cadrul Instituției Prefectului – Județul Alba. 

3. S-a considerat că prin completarea Registrului de evidență a intrărilor –ieșirilor unităților 

arhivistice a fost asigurată inventarierea dosarelor predate la depozitul de arhivă. 
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Consecințe: 

 

1. Imposibilitatea stabilirii unei politici adecvate de gestionare a acestora prin elaborarea unor 

măsuri, astfel încât efectele negative asupra activităților desfășurate în cadrul entității publice să 

fie minime. 

2. Riscul nerespectării principiului transparenței și a dreptului la informare. 

3. Imposibilitatea stabilirii unei politici adecvate de gestionare a acestora prin elaborarea unor 

măsuri, astfel încât efectele negative asupra activităților desfășurate în cadrul entității publice să 

fie minime. 

4. Nu este asigurată evidența dosarelor create și aflate în depozitul arhivei pe termene de păstrare. 

 

 

Recomandări: 

 

1. Nominalizarea unei persoane cu atribuții privind responsabilul cu protecţia datelor cu caracter 

personal,  din cadrul  Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatriculare a 

Vehiculelor al  Instituției Prefectului – Județul Alba. 

2.  Completarea fișei de post, pentru persoana nominalizată, cu atribuții privind protecția datelor cu 

caracter personal  în concordanță cu prevederile legale privind domeniul Înmatricularea 

vehiculelor și eliberarea permiselor de conducere.  

3. Elaborarea unei Proceduri Operaționale  privind responsabilul cu protecţia datelor cu caracter 

personal din cadrul  Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatriculare a 

Vehiculelor al  Instituției Prefectului – Județul Alba. 

4. Elaborarea unei note-raport  privind  crearea unui link cu numele ”Protecția datelor cu caracter 

personal” la secțiunea ”Permise auto și înmatriculări ” de pe site-ul Instituției Prefectului Județul 

Alba, în care să fie postate informații privind responsabilul cu protecția datelor cu caracter 

personal, precum și nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

5. Nominalizarea unei persoane cu atribuții privind arhivarea documentelor create   în cadrul  

Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor al  

Instituției Prefectului – Județul Alba. 

6.  Completarea fișei de post, pentru persoana nominalizată, cu atribuții privind arhivarea 

documentelor, în concordanță cu prevederile legale privind domeniul Înmatricularea vehiculelor și 

eliberarea permiselor de conducere.  

7. Elaborarea unei Proceduri Operaționale  privind arhivarea documentelor create  în cadrul  

Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor al  

Instituției Prefectului – Județul Alba. 

8. Elaborarea unui nou Nomenclator Arhivistic, înregistrat și aprobat fără ștersături și modificări 

manuale,  și confirmat de către Serviciul Județean Alba a Arhivelor Naționale. 

 

 5.2.5. Pentru  misiunea de asigurare abordată pentru domeniul Cancelaria Prefectului cu 

denumirea: Evaluarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind activitățile din 

Cancelaria Prefectului  la nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba: 

 Evaluarea modului în care sunt respectate prevederile legale referitoare  la relațiile Cancelariei 

Prefectului cu mediul intern și extern la nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba; 

 Evaluarea modului în care sunt respectate relațiile instituției cu mass-media și modul cum este 

administrat site –ul instituției la nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba. 

 

 

CONSTATĂRI CU CARACTER POZITIV:  

 La nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba  atribuțiile Cancelariei Prefectului sunt prevăzute 

în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Instituției, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 

271/09.12.2015. 
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 La nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba  agenda zilnică a Prefectului a fost completată cu 

toate evenimentele la care a participat și au fost  onorate invitaţiile primite de la cetăţeni, 

organizaţii publice, organizaţii private, societatea civilă, sindicate, patronat.  

 La nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba personalul din cadrul Cancelariei Prefectului a 

asigurat buna desfăşurare a evenimentelor organizate de instituției,  prin trimiterea invitaţiilor şi 

purtarea corespondenţei, pregătirea mapelor specifice şi îndeplinirea formalităţilor de primire a 

oaspeţilor. 

 La nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba personalul din cadrul Cancelariei Prefectului a 

organizat  activitatea de primire a cetăţenilor în audienţă la prefect şi la subprefect, sau a acordat 

audienţe cetăţenilor, în numele prefectului.  

 Corespondența internă și externă a fost clasificată corespunzător și distribuită după  repartizarea  

conducerii instituţiei spre soluţionare către serviciile şi compartimentele instituţiei. Corespondența 

s-a înregistrat în programul informatic – Sistemul de gestiune a documentelor și s-a făcut predarea 

– primirea  corespondenţei atât fizic, cât și electronic, conform anexei nr. 6 la Ordinul MAI nr. 

1000/01.11.2005. Totodată  s-a urmărit  rezolvarea corespondenţei conform dispoziţiei rezolutive, 

precum şi comunicarea răspunsului sau informării către petenţi sau structurile solicitante. 

 La nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba conferinţele de presă se organizează în funcție de 

derularea evenimentelor, săptămânal sau  lunar, la care participă  ziariștii cărora li se trimit  

invitații electronic pe e-mailurile proprii sau ale  redacţiilor  din baza de date existentă, în termen. 

 La întâlnirea cu delegaţiile străine la nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba, presa are acces, 

iar în urma acestor vizite se întocmesc comunicate de presă privind activitatea delegațiile străine în 

județul Alba. 

 Pe site-ul instituției au fost încărcate comunicatele de presă,  ce cuprind  informații de interes 

public. Actualizarea paginii web a instituției se face pe bază de cerere, întocmită  de  persoana care 

întocmește comunicatele, iar după aprobarea lor de către conducătorul instituției, predate 

responsabilului cu administrarea site-ului oficial al Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, care are 

această atribuție stabilită prin fișa postului. 

 Pe site-ul Instituției Prefectului -Judeţul Alba au fost comunicate din oficiu următoarele informaţii 

de interes public:  

acte normative, care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei, 

structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor, programul de funcţionare, programul de 

audienţe,  numele şi prenumele  persoanelor din conducerea instituţiei şi ale funcţionarului 

responsabil cu difuzarea informaţiilor publice, coordonatele de contact ale instituţiei: denumirea, 

sediul, numerele de telefon, fax, adresă de e-mail şi adresa paginii de Interne; 

sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil; 

programele şi strategii proprii; 

lista cuprinzând documentele de interes public, lista cuprinzând categoriile de documente 

produse/gestionate; 

modalităţile de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră 

vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public. 

CONSTATARE NEGATIVĂ  SOLUȚIONATĂ ÎN TIMPUL INTERVENȚIEI LA FAȚA 

LOCULUI: 

 Fișele posturilor nr. 3/2017; 4/2018; 5/2018; 6/2018, pentru  personalul din cadrul Cancelariei 

Prefectului,  nu au atribuțiile privind relația cu presa din ROF-ul Instituției Prefectului  aprobat prin 

Ordinul Prefectului nr. 271/2015, aferente  unui purtător de cuvânt,  așa cum prevede art. 29 din H.G. 

nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 544/2001: 

”Structurile sau persoanele responsabile de relaţia cu presa a instituţiei sau autorităţii publice 

respective au următoarele atribuţii: 

    a) să furnizeze ziariştilor, prompt şi complet, orice informaţie de interes public care priveşte 

activitatea instituţiei sau autorităţii publice pe care o reprezintă; 

    b) să acorde fără discriminare, în termen de cel mult două zile de la înregistrare, acreditarea 

ziariştilor şi a reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă; 

    c) să informeze în timp util şi să asigure accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes 

public organizate de instituţia sau autoritatea publică; 
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    d) să asigure, periodic sau de fiecare dată când activitatea instituţiei ori a autorităţii publice 

prezintă un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de 

conferinţe de presă, interviuri sau briefinguri; 

    e) să difuzeze ziariştilor dosare de presă legate de evenimente sau de activităţi ale instituţiei ori 

autorităţii publice; 

    f) să nu refuze sau să nu retragă acreditarea unui ziarist decât numai pentru fapte care împiedică 

desfăşurarea normală a activităţii instituţiei sau autorităţii publice respective şi care nu privesc 

opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist; 

    g) în cazul retragerii acreditării unui ziarist, să asigure organismului de presă obţinerea 

acreditării pentru un alt ziarist.” 

 

Cauză: 

 

Confuzia făcută între atribuțiile persoanelor desemnate din Ordinului Prefectului nr. 302/08.11.2013 

prin care s-a reorganizat Compartimentul de Informare și Relații Publice, cuprinzând  atribuții privind 

Legea nr. 544/2001 privind accesul la informații de interes public, cu modificările și completările 

ulterioare și atribuțiile unui purtător de cuvânt. 

Consecințe: 

 

1. Imposibilitatea evaluării corespunzătoare a realizării atribuţiilor celor implicaţi în desfăşurarea  

activităților privind purtătorul de cuvânt. 

2. În timpul intervenției la fața locului, s-a desemnat prin Ordinul Prefectului nr. 338/01.10.2019, o 

persoană din cadrul Cancelariei Prefectului ca și purtător de cuvânt, precum și o persoană care să o  

înlocuiască, din cadrul Compartimentului de Informare și Relații Publice. Totodată s-a actualizat fișa 

postului nr.5/2018 din Cancelaria Prefectului  cu atribuțiile prevăzute în ROF-ul instituției privind 

relația cu presa, precum și atribuțiile aferente purtătorului de cuvânt. 

Consiliere acordată: 

 În urma analizării  Listei activităților procedurabile pentru Cancelaria Prefectului, aprobată și 

înregistrată cu nr. 1919/09.01.2017, având termenul pentru elaborarea Procedurile Operaționale   

31.12.2019,  în timpul intervenției la fața locului, conducerea instituției mi-a solicitat consilierea și 

sprijinirea personalului din cadrul Cancelarie Prefectului, rezultatul colaborării concretizându-se prin 

actualizarea Listei activităților procedurabile, aprobată și înregistrată cu nr. 12914/01.10.2019 și  

întocmirea  următoarelor Proceduri Operaționale:  

 Procedura Operațională privind activitatea Cancelariei Prefectului la nivelul Instituției 

Prefectului – Județul Alba PO-CP-AB-01, înregistrată și aprobată cu nr. 12915/01.10.2019; 

 Procedura Operațională privind activitatea purtătorului de cuvânt privind relația prefectului cu 

structurile mass-media la nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba PO-CP-AB-02, înregistrată 

și aprobată cu nr. 12951/01.10.2019; 

 Procedura Operațională privind evaluarea personalului din Cancelaria Prefectului la nivelul 

Instituției Prefectului – Județul Alba PO-CP-AB-03, înregistrată și aprobată cu nr. 

12917/01.10.2019. 

 

 5.2.6.  Pentru  misiunea de asigurare abordată pentru domeniul Conducerea serviciilor 

publice deconcentrate – Compartimentul Afaceri  Europene cu denumirea: Evaluarea  modului în 

care sunt respectate prevederile legale privind accesarea fondurilor europene și guvernamentale  la 

nivelul  Instituției Prefectului – Județul Alba:  

 Evaluarea modului în care sunt respectate prevederile legale referitoare la promovarea și  

accesarea fondurilor europene la nivelul Județului Alba; 

 Evaluarea modului în care sunt respectate prevederile legale referitoare la accesarea 

fondurilor europene și  guvernamentale la nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba. 
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CONSTATĂRI CU CARACTER POZITIV:  

 

 La nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba  atribuțiile pe linia afacerilor europene sunt 

prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Instituției, aprobat prin Ordinul 

Prefectului nr. 271/09.12.2015, la Serviciul dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice 

deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă - Compartimentul Afaceri Europene. 

   La Instituția Prefectului – Județul Alba este elaborat și vizat de conducătorul instituției Planul de 

acțiuni pentru promovarea accesării fondurilor europene de la nivelul Județului Alba. Pentru anul 

2018 este înregistrat cu nr. 3015/05.02.2018, iar pentru anul 2019 este înregistrat cu nr. 

2102/16.01.2019. 

 La nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba au fost organizate evenimente (seminarii, 

conferințe, mese rotunde) care să asigure creșterea gradului de informare a  grupurilor țintă și a 

cetățenilor cu privire la oportunitățile de finanțare, legislația comunitară, relația UE-Romania, iar 

materialele și informațiile postate pe site-ul instituției asigură o bună informare a factorilor 

interesați,  despre  finanțările prin fonduri nerambursabile.  

  La nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba s-au solicitat anual,  informații privind 

implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă unităților administrativ teritoriale, iar în 

urma răspunsurilor primite, s-a elaborat Situația privind proiectele cu finanțare nerambursabilă 

implementate, sau în curs de implementare.  

  Situaţia privind proiectele cu finanţare nerambursabilă implementate de unităţile administrativ 

teritoriale din judeţul Alba, în urma analizării este înaintată Prefectului pentru avizare și stabilire a  

numărului maxim de posturi  pe fiecare U.A.T. 

 La nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba prin Ordinul Prefectului nr. 199 din 11.05.2018, s-

a actualizat numărul maxim de posturi, pentru anul 2018, la nivelul unităților administrativ – 

teritorial din județ și s-a comunicat prin adresa nr. 7515/16.05.2018. Pentru anul 2019 numărul 

maxim de posturi s-a actualizat prin Ordinul Prefectului nr. 177 din 15.04.2019 și s-a comunicat 

prin adresa nr. 6568/23.04.2019 U.A.T.-urilor. 

 La nivelul Instituției Prefectului – Județul Alba, în perioada auditată 2016 - 2019 fost depuse 5  

proiecte, doar  în anul 2018 pentru Programul Național de Aniversare a Centenarului României, 

având surse de finanțare din fonduri guvernamentale. Aceste proiecte sunt: 

- Ședința omagială a Guvernului României și a Parlamentului României; 

- Conferința națională cu tema ”Administrația publică la 100 de ani de la Marea Unire”; 

- Studiul și expoziție foto-documentară privind istoricul Instituției Prefectului Județul Alba;  

- Marea Unire și idealurile naționale – concurs județean de pictură, eseuri literare, poezie și 

muzică;  

- Zilele porților deschise la Instituția Prefectului Județul Alba. 

 Prin adresa de la Ministerul Culturii și Identității Naționale înregistrată la Instituția Prefectului – 

Județului Alba cu nr. 14136/22.10.2018 au fost aprobate 3 proiecte, având termenul de  

implementare  până la finalul anului 2018. 

 Primul proiect implementat a fost: Conferința națională cu tema ”Administrația publică la 100 de 

ani de la Marea Unire” organizat în perioada 10.10.2018-12.10.2018  în Sala Universități 1 

Decembrie 1918 din Alba Iulia, unde au participat aproximativ 200 de invitați din cadrul 

Instituțiilor Prefectului din România, autorități ale administrației publice locale, servicii publice 

deconcentrate, conferențiari din mediul universitar, studenți, istorici, precum și din cadrul 

conducerii Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și Institutul Național de Administrație,  

având un buget de 60.000 lei.  

 Al-doi-lea proiect implementat a fost: Marea Unire și idealurile naționale – concurs județean de 

pictură, eseuri literare, poezie și muzică, a fost organizat în colaborare cu Inspectoratul Școlar 

Județean Alba și Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, în perioada 1.10.2018-22.10.2018, 

unde au participat aproximativ 200 de elevi și studenți din județul Alba, având un buget de 19.000 

lei. 

 Al-trei-lea proiect implementat a fost: Ședința omagială a Guvernului României și a Parlamentului 

României, cu o modificare față de Fișa Tehnică inițială intr-un cadru mai restrâns, fiind o ședință 

solemnă consacrată aniversării zilei de 1 Decembrie 1918, unde au fost prezenți aproximativ 150 

de invitați, membrii Guvernului României, reprezentați ai administrației publice locale, ai 
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serviciilor publice deconcentrate, veterani de război, precum și  personalul tehnic auxiliar,   în data 

de 29 noiembrie 2018 în Sala Unirii, având un buget modificat și aprobat de 150.000 lei.   

 Proiectele au respectat datele din Fișa Tehnică,  întocmită pentru fiecare proiect separat,  

cuprinzând date referitoare la descrierea proiectului, calendarul evenimentelor și devizul estimativ 

de cheltuieli. 

 Plățile s-au încadrat în bugetul aprobat pentru fiecare proiect, pe fiecare tip de cheltuieli, iar 

sumele neutilizate au fost comunicate prin adresa nr. 15976/06.12.2018 către Direcția Generală 

Financiară – Serviciul Buget din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și au fost retrase, conform 

extrasului de cont nr. 4374/13.12.2018. 

 În urma implementării proiectelor finanțate de către Ministerul Culturii și Identității Naționale în 

anul 2018, s-a întocmit un Raport de activitate al proiectelor cu privire la aniversarea Centenarului 

Marii Uniri, transmis prin adresa nr. 1725/08.01.2019 către Direcția Generală pentru Relațiile cu 

Instituțiile Prefectului, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

 

 5.2.7. Misiunea de audit public intern cu denumirea: ”Urmărirea modului de implementare 

a recomandărilor formulate în misiunile anterioare la Instituția Prefectului – Județul Alba” 

 În cadrul acestei misiuni din cursul anului 2019  au fost urmărite un număr de 23 

recomandări, cu următoarele rezultate: 

 19 recomandări implementate, din care19 recomandări implementate în termenul stabilit; 

 4  recomandări în curs de implementare, din care 4  recomandări pentru care termenul de 

implementare  a fost stabilit pentru  anul 2020. 

 

 Concluzii privind activitatea de audit intern desfăşurată la nivelul Instituției Prefectului 

– Județul Alba:  

 În anul 2019, în cadrul Instituției Prefectului - Județul Alba, auditul intern, ca parte 

componentă a reformei instituționale, a adus un aport important la îmbunătățirea activităților 

și a transparenței decizionale în cadrul entității publice; 

 Activitatea de audit public intern, a contribuit, printr-o abordare sistematică și metodică, la 

creșterea gradului de conformitate și eficiență în gestionarea resurselor financiare și materiale, 

precum și a calității serviciilor publice oferite de entitate cetățenilor; 

 Fiind o funcție suport în cadrul instituției prefectului, în decursul anului 2018, auditul intern a 

sprijinit conducerea instituției, informând în timp real conducătorul entității cu privire la 

deficiențele constatate sau ivite în orice moment, în timpul sau în afara perioadei derulării 

misiunilor de audit; 

 Auditorul intern și-a adus contribuţia la îmbunătățirea sistemului de control intern managerial, 

prin  identificarea și evaluarea riscurilor aferente activităților auditate, prin recomandările cu 

privire la elaborarea și implementarea unor instrumente de control intern, prin politica de 

conștientizare a personalului asupra necesității și importanței procedurării activităților. 

 

5.3. Etică și conduită 
 

În anul 2019, personalul din cadrul instituției a respectat normele  etice și de conduită 

profesională prevăzute în actele normative în vigoare: Legea nr. 7 din 2004 privind Codul de conduita 

a functionarilor publici și Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 

autoritatile și institutiile publice. Odată cu apariția Codului administrativ, aprobat prin Ordonanța de 

urgență nr.57/2019, au fost aduse precizări mai detaliate privind activitatea de consiliere etică în 

instituțiile publice, ceea ce a dus la modificarea fișei postului consilierului de etică. Au fost actualizate 

codul de etică și deontologie a instituției și Procedura operațională privind consilierea etică. 

A fost monitorizat modul de aplicare şi respectare a principiilor şi normelor de conduită de 

către funcţionarii publici din cadrul instituției, au fost organizate sesiuni de informare a funcţionarilor 

publici cu privire la normele de etică, modificări ale cadrului normativ în domeniul eticii şi 

integrităţii. 
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Codul de etică și deontologie a fost comunicat și discutat în cadrul unor ședințe ale conducerii 

cu personalul de execuție, personalul fiind instruit pentru cunoașterea și aplicarea Regulamentului  

Intern al Instituţiei Prefectului Judeţul Alba. 

Personalul instituției, atât funcționarii publici cât și personalul contractual au participat activ 

la realizarea obiectivelor instituționale, la oferirea unui serviciu public de calitate, au asigurat 

transparența administrativă și au avut un comportament profesionist, bazat pe respect, bună-credință, 

corectitudine și amabilitate. 

 

5.4. Protecția informațiilor clasificate 

 

Cu privire la modul de organizare și gestionare a activităților de protecție a informațiilor 

clasificate la nivelul Instituției Prefectului a fost emis Ordinul Prefectului județului Alba nr. 395/2019 

prin care s-a dispus modificarea Ordinului nr. 510/11 decembrie 2017 referitor la Componenta de 

securitate pentru tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor – CSTIC constituită la nivelul Instituției 

Prefectului - Județul Alba ca urmare a modificărilor efectuate de către Guvern la nivelul conducerii 

instituției. 

Pe parcursul anului 2019 au fost efectuate demersurile necesare către Serviciul Județean de 

Protecție Internă Alba în vederea avizării recomandărilor înaintate, acestea fiind parte integrantă a 

procedurilor de autorizare a personalului structurilor instituției (Instituția Prefectului, Serviciul public 

comunitar regim permise de conducere și înmatricularea a vehiculeleor Alba, Serviciul public 

comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple Alba) pentru a avea acces la informaţii 

clasificate secret de serviciu, conform principiului „nevoii de a cunoaște”, pentru realizarea sarcinilor 

și atribuțiilor de serviciu. Pe baza avizelor date au fost emise un număr de 6 autorizații de acces la 

informații secrete de serviciu pentru funcționari publici din cadrul Serviciului public comunitar regim 

permise de conducere și înmatricularea a vehiculeleor Alba și a Serviciului public comunitar pentru 

eliberarea și evidența pașapoartelor simple Alba. 

Totodată au fost efectuate demersurile necesare și transmise documentațiile necesare către 

Serviciul Județean de Protecție Internă Alba în eliberării autorizaţiilor de acces la informații 

clasificate din clasa secrete de stat pentru un număr de 5 funcționari publici. 

Totodată, pe parcursul anului 2019 au fost primite și înregistrate în registrele speciale un 

număr total de 55 documente care fac parte din clasa secrete de serviciu și au fost întocmite și 

transmise către alte autorități și instituții publice un număr toat de 8 adrese/documente. 

 Urmare adresei nr. 682543/DGRIP/31.01.2019 a Ministerului Afacerilor Interne, care a însoțit 

noile ștampile cu stema României transmise de MAI spre a fi utilizate de structurile proprii ale 

Instituţiei Prefectului – judeţul Alba și după primirea avizului dat de Arhivele Naționale  - Serviciul 

județean Alba pe Procesul verbal de selecționare a ștampilelor deținute de către Instituția Prefectului 

- județul Alba scoase din uz, s-a constituit, în baza referatului cu numărul 3860/FC/26.02.2019, 

Comisia de casare a ștampilelor deținute de către Instituția Prefectului - județul Alba care conţin 

stema României scoase din uz, prin Ordinul Prefectului județul Alba nr. 116 din 26 februarie 2019. 

Ștampilele de cauciuc în cauză, au fost distruse prin ardere - în conformitate cu prevederile art. 30 

alin. (2) din Instrucţiunile ministrului afacerilor interne nr. S/233/2004 privind confecţionarea, 

evidenţa, păstrarea şi utilizarea sigiliilor şi ştampilelor în Ministerul Administrației și Internelor, 

fiind întocmit Procesul verbal de casare nr. S/29319 din 27.02.2019, înaintat ulterior și către DGRIP. 

În baza adresei nr. 687271/DGRIP/11.11.2019 a Ministerului Afacerilor Interne, prin care s-a 

solicitat efectuarea inventarierii ştampilelor şi sigiliilor care conţin stema României utilizate de 

structurile proprii ale Instituţiei Prefectului – judeţul Alba, a fost întocmit referatul nr. 

14727/G/FC/18.11.2019 pentru proiectul de ordin privind constituirea Comisiei de inventariere a 

ştampilelor şi sigiliilor care conţin stema României utilizate de structurile proprii ale Instituţiei 

Prefectului – judeţul Alba.  

Activitatea comisiei în cauză, aprobată prin Ordinul Prefectului nr. 377 din 18 noiembrie 

2019, s-a concretizat într-un Proces verbal cu privire la cele constatate şi măsurile propuse (fiind 

întocmită și anexa 8 - potrivit Instrucţiunilor nr. S/233/2004 ale Ministerului Administraţiei şi 

Internelor), care a fost supus ulterior aprobării Prefectului și înaintat direcției de specialitate (DGRIP). 

Pe de altă parte, pe parcursul întregului an 2019 personalul instituției noastre a  beneficiat de 

sprijin de specialitate acordat de către specialiștii structurii de specialitate din județul Alba, respectiv 

Serviciul Județean de Protecție Internă Alba. 
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5.5. Prevenirea și combaterea corupției 

 

În anul 2019 consilierul de integritate a procedat la diseminarea către personalul Instituţiei 

Prefectului – judeţul Alba, prin întâlniri cu tot personalul, a materialelor transmise de către Serviciul 

județean Anticorupție Alba prin care au fost aduse la cunoștință cazuri considerate reprezentative 

documentate de către Direcția Generală Anticorupție pe linia combaterii faptelor de corupție 

înregistrate în ultimul trimestru (trimestru al IV-lea) al anului 2018 precum și în cursul anului 2019 și 

exemple de hotărâri judecătorești pronunțate de instanțele de judecată, în cauze privind infracțiuni de 

corupție.  

După prelucrarea materialelor transmise de către Serviciul județean Anticorupție Alba au fost 

întocmite procese verbale de prelucrare, cu semnăturile întregului personal informat. 

Totodată au fost transmise și s-au pus la dispoziția întregului personal al Instituției 

Prefectului, pentru informare și conformare, toate celelalte materiale publicitare venite din partea 

Serviciul județean Anticorupție Alba. 

 În anul 2019 au fost transmise, autorităților și instituțiilor centrale răspuns la solicitările 

adresate, astfel: 

Prin adresa cu nr. 16871/2018 din 11 ianuarie 2019 s-a transmis Ministerului Afacerilor 

Interne machetele cuprinzând datele privind implementarea măsurilor de transparență instituțională și 

de prevenire a corupției precum și datele privind implementarea Standardului general publicare a 

informațiilor de interes public, pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2018, la nivelul Instituției 

Prefectului - Județul Alba precum și un material care face referire la măsurile din Planul de integritate 

(O.m.a.i. nr. 72/2017) aflate în responsabilitatea instituției noastre; 

Prin adresa cu nr. 2059/2019 din 28 ianuarie 2019 s-a transmis Serviciului Județean 

Anticorupție Alba raportul privind stadiul implementării măsurilor adoptate și/sau a celor 

recomandate de către D.G.A. cu privire la incidentele de integritate produse în anul 2018, din care a 

reieșit că în cursul anului 2018 la nivelul Instituției Prefectului - Județul Alba nu au avut loc incidente 

de integritate. De asemenea nu au fost situații: 

 de încetare disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârșirii 

unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să 

protejeze integritatea funcției publice, inclusiv a celor stabilite prin legislația secundară și 

terțiară, pentru care este prevăzută această sancțiune; 

 de trimitere în judecată sau condamnarea definitivă pentru săvârșirea unei infracțiuni de 

corupție sau a unor fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, 

incompatibilităților, sau declarării averilor; 

 de rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenția Națională de 

Integritate, referitor la încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, 

conflictului de interese sau regimul incompatibilităților. 

Prin adresa cu nr. 2858/2019 din 12 februarie 2019 s-a transmis Ministerului Afacerilor 

Interne punctul de vedere cu privire la nomenclatorul ce cuprinde domeniile de activitate ale 

instituțiilor prefectului, domenii care ar putea prezenta riscuri la corupție; 

Prin adresa cu nr. 3975/2019 din 28 februarie 2019 s-a transmis Serviciului Județean 

Anticorupție Alba propuneri cu privire la reanalizarea Nomenclatoarelor privind activitatile 

vulnerabile, sarcinile și documentele necesare implementării în aplicația MARC-versiunea nouă în 

conformitate cu Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție în cadrul structurilor 

Ministerului Afacerilor Interne COD - PS-DGA-01. 

De asemenea în anul 2019, au fost emise două ordine de către prefect, cu privire la asigurarea 

managementul riscurilor de corupție la nivelul Instituției Prefectului - Județul Alba: 

 Ordinul nr. 77/2019 pentru modificarea Ordinului nr. 376/2018 privind constituirea 

Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluarea a riscurilor de corupție la nivelul 

Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 

Această modificare s-a impus ca urmare a intrării în vigoare a Procedura de sistem privind 

managementul riscurilor de corupție în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne COD: PS-

DGA-01, Ediția I, comunicată de către Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală pentru 

Relațiile cu Instituțiile Prefectului cu adresa nr. 687822/DGRIP/2018 și înregistrată la Instituția 

Prefectului - Județul Alba sub nr. 16646/17.12.2018. 
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 Ordinul nr. 394/2019 pentru modificarea Ordinului nr. 376/2018 privind constituirea 

Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluarea a riscurilor de corupție la nivelul 

Instituţiei Prefectului – judeţul Alba, ordin ce s-a impus a fi emis ca urmare a schimbărilor care au 

avut loc în conducerea Instituției Prefectului și ne referim aici la subprefectul județului care este 

desemnat șef al Grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluarea a riscurilor de 

corupție la nivelul Instituţiei Prefectului – judeţul Alba 

În luna iunie 2019 a fost întocmit Registrul riscurilor de corupție  al nivelul Instituției 

Prefectului ținându se cont de Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție în 

cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne COD: PS-DGA-01, Ediția I. 

De asemenea în luna decembrie 2019 a fost actualizat Registrul riscurilor de corupție  la 

nivelul Instituției Prefectului. 

Pe de altă parte, pe parcursul întregului an 2019 personalul instituției noastre a  beneficiat de 

sprijin de specialitate acordat de către specialiștii Serviciul Județean Anticorupție Alba în special prin 

activități de instruire privind implementarea datelor corespunzătoare etapei de monitorizare și 

revizuire a riscurilor de corupție în aplicația informatică MARC, precum și prin activități de instruire 

pe problematici punctuale atât în cadru restrâns, numai pentru Grupul de lucru anticorupție din cadrul 

instituției, cât și în cadrul extins, la care a participat întregul personal din cadrul Instituției Prefectului 

(inclusiv prefectul și subprefectul) și în care au fost prezentate, problematici de interes pe linia 

combaterii faptelor de corupție  

 

 

VI. SERVICII PUBLICE COMUNITARE 
 

6.1. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple 

  În anul 2019 la nivelul SPCEEPS ALBA au fost realizaţi următorii indicatori specifici: 

  

 a. Activităţi desfăşurate pe linie de emitere, evidenţă şi probleme de migrări 

 
Nr. 

Crt. 

DENUMIRE INDICATOR  

1. Cereri primite pentru eliberarea paşapoartelor simple 

electronice 

15.212 

2. Cereri primite pentru eliberarea paşapoartelor simple 

temporare 

4.710 

3. Cereri soluţionate ( inclusiv primite de la M.D.O.C.) 25.640 

4. Paşapoarte electronice eliberate 14.551 

5. Paşapoarte temporare emise 4.718 

6. Restabilirea domiciliului din străinătate în România 137 

7. Sancţiuni contravenţionale aplicate/ valoarea 

acestora 

142/4.550 RON 

 

          b. Activităţi desfăşurate pe linie de restricţii: 

- comunicări privind măsurile restrictive = 486 

- persoane pentru care s-au efectuat menţiuni privind suspendarea dreptului la libera 

circulaţie = 368 

- deplasări în teren = 54 

- număr de paşapoarte retrase = 8 
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- numărul de kilometri parcurşi în vederea ridicării paşapoartelor = 760 

- sesizarea organelor competente privind depistarea urmăriţilor general = 0 

- au fost anunţate un număr de 5 familii ale cetăţenilor decedaţi în străinătate. 

În anul 2019 au fost eliberate un număr de 138 adeverinţe din care rezultă dreptul la libera 

circulaţie a cetăţenilor români în străinătate. 

 

 
                    Graficul nr. 5  Evoluția numărului de pașapoarte eliberate 

 

În anul 2019 au fost eliberate un număr de 138 adeverinţe din care rezultă dreptul la libera 

circulaţie a cetăţenilor români în străinătate. 

 

c. Activităţi desfăşurate pe linie de secretariat şi relaţii cu publicul: 

- au fost înregistrate un număr de 3.844 documente care intră sub incidenţa Regulamentului 

UE 679/2016 privind protecţia datelor cu caracter personal; 

- au fost înregistrate un număr de 255 documente privind corespondenţa generală; 

- au fost înregistrate un număr de 12 documente “secret de serviciu”; 

- un număr de 10 persoane au depus petiţii acestea fiind soluţionate favorabil, petenţii 

primind răspuns în scris în termenul legal; 

- audienţele au fost desfăşurate zilnic de către şeful serviciului sau înlocuitorul acestuia la 

comandă, între orele 10.00 – 12.00 . 

 

   Măsuri propuse în vederea eficientizării activității serviciului în anul 2020 

 O colaborare mai intensă cu alte structuri abilitate în aplicarea legii (I.P.J. şi unităţile din 

subordine, Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor, Serviciul pentru 

Imigrări, etc.), în scopul realizării dispoziţiilor referitoare la ridicarea paşaportului 

persoanelor ce fac obiectul acestor activităţi dar şi pentru identificarea urmăriţilor generali şi 

locali aflaţi în evidenţe; 

 Îmbunătăţirea comunicării prin mass – media cu membrii comunităţii şi transmiterea către 

aceştia a datelor şi informaţiilor ce îi interesează în materie de paşapoarte; 

 În vederea alinierii la standardele Uniunii Europene precum şi la cele internaţionale în 

materie, se vor desfăşura activităţi în vederea obţinerii de rezultate care să răspundă şi să 

depăşească aşteptările exprimate ale cetăţenilor români referitoare la soluţionarea cererilor de 

eliberare a paşapoartelor electronice şi paşapoartelor temporare,  de stabilirea domiciliului în 

străinătate, restabilirea domiciliului în România precum şi alte solicitări de competenţa 

Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple; 

 Intreprinderea demersurilor pe lângă conducerea Instituţiei Prefectului astfel încât încăperile 

destinate arhivei să fie dotate cu sisteme antiincendiu. 
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6.2. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor 

 

6.2.1. Activitatea desfășurată pe linie de premise de conducere și examinări auto 

 

În perioada analizată  activitatea în cadrul S.P.C.R.P.C.I.V.  s-a desfăşurat în baza Ordinelor 

primite de la Instituţia Prefectului-Județul Alba, a Dispozițiilor primite de la Direcția Regim Permise 

de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Bucureşti, precum şi a Planului de activităţi  aferent 

anului 2019, întocmite de către şeful serviciului.  

Activitatea zilnică a serviciului s-a desfăşurat în baza planurilor de activităţi zilnice a cadrelor 

serviciului aprobate de către şefii ierarhici. O atenţie deosebită s-a acordat deservirii cetăţenilor la 

ghiseu, conform programului de lucru stabilit, fiind desfăşurate următoarele activităţi: 

a. Pe linia biroului evidenţă conducători auto şi examinări: 

 primirea dosarelor de examinare şi programarea persoanelor pentru obţinerea 

permisului de conducere auto; 

 primirea documentelor în vederea preschimbării permisului de conducere; 

 programarea în sistem informatic a candidaţilor în vederea obţinerii permisului de 

conducere, preluarea imaginii atât a persoanelor care solicită obţinerea permisului de 

conducere cât şi acelora care solicită preschimbarea permiselor de conducere; 

 listarea programatoarelor la traseu şi anexelor candidaţilor declaraţi admişi la proba 

teoretică;  

 introducerea calificativelor candidaţilor în sistem informatic după susţinerea probei 

practice;  

 desfăşurarea zilnică a activităţilor de examinare la proba teoretică în sistem 

informatic şi examinare la proba practică în vederea obţinerii permisului de 

conducere;   

 solutionarea corespondenţei primite la nivelul serviciului;  

 organizarea şi conservarea fondului arhivistic şi luarea de măsuri pentru prevenirea 

distrugerilor sau sustragerii de documente aflate în gestiune.  

Au fost primite dosare de examinare şi s-au  programat la examen  pentru obţinerea 

permisului de conducere un număr de 20.144 candidaţi. În cadrul programului de lucru cu publicul s-

au primit pentru  preschimbarea  permisului  de conducere din sistemul manual de evidenţă un număr 

de 47 de dosare. S-a eliberat un număr de 302 permise de conducere care au fost remise de Poşta 

Română pentru conducători auto care nu au fost găsiţi la domiciliu. Zilnic au fost desfăşurate activităţi 

de examinare la proba teoretică după cum urmează : 

Candidaţi examinaţi 11.395 

Admişi 5.862 

Respinşi  5.522 

Procentaj promovabilitate 51,44% 

 

 

De asemenea, s-au desfăşurat activităţii de examinare a candidaţilor pentru obţinerea 

permisului de conducere la proba practică după cum urmează: 

 
Candidaţi examinaţi 8.749 

Admişi 5.671 

Respinşi  3.275 

Procentaj promovabilitate 64.81% 
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                                       Graficul nr. 6 Evoluția numărului candidați- proba teoretică 

 

 

 
                                     Graficul nr. 7 Evoluția numărului candidați- proba practică 

 

În anul  2019  au fost expediate 10 fişe ale posesorilor permiselor de conducere către alte 

judeţe. Au fost primite de la I.P.J Alba un numar de 81 permise de conducere anulate. În sistemul 

informatic au fost introduse datele în vederea confecţionării unui număr de 18.621 permise de 

conducere auto.  

Trimestrial  a avut loc ședinta cu directorii  şcolilor de şoferi în vederea planificării  

examenului la proba practică. Zilnic şeful departamentului a desfăşurat activităţi de îndrumare, sprijin, 

control pentru soluţionarea problemelor. Au fost realizate activităţile de învăţământ profesional 

stabilite în Planul de formare continuă a serviciului. 
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b. Activitatea desfășurată pe linie de înmatriculare și evidență a vehiculelor 

 

 Pe linia compartimentului înmatriculări şi evidenţa vehiculelor rutiere au fost desfăşurate 

următoarele activităţi: 

 primirea la ghişeu a dosarelor de înmatriculare şi radiere;  

 primirea la ghişeu a dosarelor pentru eliberarea autorizaţiilor provizorii;  

 primirea documentaţiei şi eliberarea numerelor provizorii de circulaţie societăţilor 

comerciale care comercializează autovehicule;  

 întocmirea situaţiei statisticilor lunare privind gestiunea placilor de înmatriculare şi 

imprimatelor, precum şi situaţia parcului auto;  

 pregătirea dosarelor de înmatriculare şi radiere pentru arhivare; 

 organizarea şi conservarea fondului arhivistic şi luarea de măsuri pentru prevenirea 

distrugerilor sau sustragerii de documente aflate în gestiune;  

 zilnic se soluţioneaza corespondenţa primită la nivelul compartimentului;  

 predarea la serviciul contabilitate din cadrul Instituţiei Prefectului a sumelor  de bani 

încasate  la ghişee; 

 selecționarea certificatelor de radiere pe localităţi, întocmirea adreselor de expediere a 

acestora la Administraţiile Financiare de la locul de domiciliu a foştilor deţinători;  

 eliberarea la interval de 2 ore a dovezilor de înlocuire a certificatelor de înmatriculare, 

a cărţilor de identitate ale autovehiculelor, a numerelor de înmatriculare şi a 

autorizaţiilor provizorii.  

Cu ocazia activităţilor desfăşurate conform programului de lucru cu publicul au fost emise un 

numar de 32.722 certificate de înmatriculare.  

În anul 2019 s-au efectuat un numar de 5.259 operaţiuni de radiere. De asemenea, prin ghişeu 

au fost eliberate un număr de 365 certificate de înmatriculare care ne-au fost remise de Poşta Română 

pentru proprietarii care nu au fost găsiţi la domiciliu.  

Au fost valorificate un numar de 42.740 plăci cu numere de înmatriculare definitive, 

încasându-se suma de 855.851 lei, au fost comandate un număr de 16.034 plăci cu numere de 

înmatriculare preferenţiale, încasându-se suma de 721.530 lei şi s-au păstrat un număr de 3.200 

combinaţii de litere, încasându-se suma de 96.000 lei. 

Pe linia autorizării provizorii s-au eliberat un număr de 28.414 autorizaţii, încasându-se suma 

de 563.418 lei.  

Un volum mare de muncă s-a depus în aceasta perioadă în soluţionarea corespondenţei venite 

de la alte unităţi teritoriale precum şi a petiţiilor depuse de cetăţeni.În perioada analizată, dosarele de 

înmatriculare, radiere precum şi dosarele pentru autorizarea provizorie în circulaţie primite pe 

ghişeele de lucru cu publicul s-au arhivat zilnic în ordinea opisului primit de la compartimentul 

informatic. 

 Compartimentului informatic. Toate documentele preluate prin ghişee privind înmatricularea 

vehiculelor, eliberarea numerelor provizorii, preschimbării permiselor de conducere şi eliberării 

permiselor de conducere a cetăţenilor care au susţinut examen în vederea obţinerii permisului auto, au 

fost prelucrate de către cele 3 operatoare şi inginerul de sistem. 

De asemenea, toată corespondenţa cu care s-a confruntat serviciul în perioada analizată a fost 

prelucrată în cadrul acestui compartiment. S-au efectuat operaţiuni de eliberare la ghişee a 

certificatelor de înmatriculare împreună cu numerele de înmatriculare.Toate comunicările către 

cetăţeni cu privire la obligativitatea preschimbării certificatelor de înmatriculare au fost prelucrate de 

către cei 3 operatori si inginerul de sistem.  

 Comandă şi secretariat. Un volum mare de muncă s-a depus în această perioadă de către 

conducerea serviciului în soluţionarea corespondenţei primite de la alte unităţi cât şi a soluţionării 

cererilor cetăţenilor. S-au înregistrat în registrele de evidenţă un număr de 3.184 lucrări cu diferite 

termene şi diferite probleme iar în registrul de petiții au fost înregistrate 27 petiții. 

Zilnic s-au arhivat documentele luate la ghişeele Biroului Evidenţa Conducători Auto şi 

Examinări precum şi a Compartimentului Evidenţa Vehicule Rutiere şi Înmatriculări. 

S-a ţinut în permanenţă legătura cu presa locală, furnizându-le acestora ori de cite ori a fost 

nevoie date şi informaţii despre activitatea serviciului. În ceea ce priveşte starea disciplinară a 

serviciului, în perioada analizată nu a fost înregistrată nicio sancţiune a cadrelor serviciului. 
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VII. COOPERARE INTER-INSTITUȚIONALĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE 

 

         Instituţia Prefectului- Județul  Alba, în vederea realizarii obiectivelor prevăzute în Programul de 

Guvernare  şi respectarea prevederilor legislative în vigoare, a dezvoltat relaţii de cooperare cu diverşi 

factori interesaţi în implementarea politicilor şi strategiilor guvernamentale, atât din sectorul 

public,cât şi din sectorul organizaţiilor nonguvernamentale şi privat. 

        Instituţia Prefectului Alba se află în relaţii de subordonare faţă de Ministerul Afacerilor Interne, 

sub coordonarea Direcţiei Generale pentru Relațiile cu Instituţiile Prefectului care are competenţă în 

ceea ce priveşte monitorizarea, îndrumarea metodologică şi controlul ierarhic de specialitate asupra 

activităţii prefecţilor, subprefecţilor şi a personalului din cadrul instituţiilor prefectului. 

        În anul 2019, Instituţia Prefectului Alba a avut relaţii de colaborare în condiţii foarte bune cu 

celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, atât la nivelul aparatului central, cum ar fi 

Unitatea de Politici Publice (pe problematica privind accesarea fondurilor nerambursabile), Direcţia 

Generală Management Resurse Umane, Direcţia pentru Comunicaţii şi Tehniologia Informaţiei etc, 

cât şi  cu structurile subordonate ale Ministerului Afacerilor Interne, de la nivel local, cum ar fi 

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Alba, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” sau Serviciul pentru Imigrări al Judeţului Alba. 

        În ceea ce priveşte cooperarea cu alte ministere şi structurile subordonate  acestora la nivelul 

judeţului Alba, aceasta a fost una bazată pe respectarea prevederilor legale, în special OUG nr.57/ 

2019 privind Codul Administrativ și Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor 

prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, şi a urmărit aplicarea unor 

măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciilor publice deconcentrate şi realizarea  obiectivelor 

strategice ale guvernării.   

În ceea ce privește activitatea din domeniul relațiilor internaționale a fost realizată 

actualizarea bazei de date privind relaţiile de colaborare, înfrăţire şi parteneriat ale unităţilor 

administrativ teritoriale de la nivelul judeţului Alba cu comunităţi locale din străinătate; au fost 

transmise scrisori adresate Ambasadorilor din România pentru a-i felicita cu ocazia zilei naţionale a 

statului pe care îl reprezintă şi a-i invita în judeţ în vederea stabilirii unor relaţii de colaborare. 

 

 

VIII. ACCESARE FONDURI EUROPENE 

 

În cursul anului 2019 s-a întocmit şi monitorizat semestrial planul de acţiuni pentru 

promovarea accesării fondurilor europene la nivelul judeţului Alba. Semestrial au fost monitorizate 

cele 169 de proiecte ale autorităţilor administraţiei publice locale şi instituţiilor publice din judeţul 

Alba,  pentru care au fost efectuate plăţi din fonduri europene.  

S-a acordat consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale şi instituţiilor publice pentru 

implementarea proiectelor finanţate din fonduri structurale, la nivelul judeţului fiind în implementare 

un număr de 161 de proiecte ale autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv 8 proiecte ale 

instituţiilor publice.  

Situaţia proiectelor structurate pe programe de finanţare se prezintă astfel: 

 prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, la nivelul judeţului Alba se află în 

implementare un număr de 112 de proiecte ale autorităţilor administraţiei publice ; 

 prin Programul Operaţional Regional sunt  în perioada de implementare un număr de 33 de 

proiecte ale autorităţilor administraţiei publice locale şi  judeţene finanţate;   

 prin Programul Operaţional Capacităţii Administrative s-au finanţat în perioada de referinţă 4 

proiecte ale autorităţilor administraţiei publice locale şi  judeţene;  

 prin Programul Operaţional Infrastructura Mare sunt  în perioada de implementare un proiect 

în parteneriat al autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene; 

 prin Programul Operaţional Competitivitate sunt  în perioada de implementare un număr de 4 

proiecte ale autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene precum şi ale unor instituţii 

publice; 

 prin Programul Operaţional Capital Uman sunt  în perioada de implementare un număr de 10 

proiecte ale autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene precum şi ale unor instituţii 

publice 
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 prin diverse alte programe de finanțare mai sunt în implementare 5 proiecte ale autorităţilor 

administraţiei publice locale şi judeţene precum şi ale unor instituţii publice.Au fost iniţiate 

numeroase acţiuni menite să facă cunoscute oportunitățile de finanţare de care pot beneficia 

autorităţile publice locale, cum ar fi: 

 aducerea la cunoștința a autorităților administrației publice a consecințelor generate de 

retragerea lor din cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, în special, asupra 

consecințelor extrem de negative referitoare la implementarea proiectelor finanțate din 

fonduri europene ; 

 prezentarea oportunităţilor active de finanţare, furnizarea documentaţiilor necesare elaborării 

de proiecte (Ghidul Solicitantului, anexe, broşuri, pliante), a programelor de finanţare iniţiate 

şi susţinute de Uniunea Europeană; transmiterea de adrese sau informarea autorităţilor lunar 

sau ori de câte ori apare o oportunitate de finanţare precum şi postarea acestora pe site-ul 

instituţiei; 

 participarea la întâlniri, conferinţe şi seminarii, pe teme legate de: perfecţionarea permanentă 

a cunoştinţelor în domeniul afacerilor europene, fondurile structurale, documentele 

programatice, ghidurile solicitantului fondurilor structurale (Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală, Programul Operaţional Regional, Programul Operațional Capital Uman, 

Programul Operațional Competitivitate, Programul Operațional Infrastructura Mare, 

Programul Operațional Capacitate Administrativă ). 

 

 

IX. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 

 

 9.1. Informare și relații publice 

 

În ceea ce privește implementarea Legii nr.544/2001 privind accesul liber la informațiile de 

interes public, în cursul anului 2019 au fost înregistrate un număr de 19 solicitări de informații de 

interes public, din care 9 provenite de la persoane fizice și 10 de la persoane juridice. 2 din solicitări 

au vizat utilizarea banilor publici iar 17 au vizat modul de îndeplinire a atribuțiilor instituțiilor 

publice.  

Măsurile luate pentru îmbunătățirea procesului de asigurare a accesului la informații de 

interes publicat au fost următoarele:  

- publicarea informațiilor de interes public pe noua pagină de internet – NPI; 

- actualizarea operativă a informațiilor de interes public, publicate din oficiu pe NPI; 

- comunicare cu salariații instituției cu privire la importanța informațiilor de interes 

public și stabilirea unor proceduri pentru înlesnirea comunicării și postării acestor 

informații între compartimente, responsabil desemenat pentru difuzarea informațiilor 

de interes public și administratorul care gestionează site-ul instituției.  

 

 9.2. Activitatea de soluționare a petițiilor și a audiențelor 

 

Instituţia Prefectului Judeţul Alba a primit în anul 2019 un număr de 193 de petiţii dintre care: 

164 au reprezentat diferite cereri; 15 au fost cereri privind legile fondului funciar ori retrocedări de 

terenuri preluate abuziv de regimul comunist; 14 au fost reveniri, cu aceeaşi problemă. Graficul de 

mai jos reprezintă evoluția numărului de petiții în anii 2017-Graficul nr. 5 Evoluția numărului de petiții  

Din totalul petiţiilor, în funcţie de categoriile de solicitanţi, au fost: 20 de la Guvernul 

României, 5 de la Preşedinţia României, 14 de la alte instituţii de stat, 6 de la persoane juridice, 140 

de la persoane fizice si 8 pe e-mail. Din totalul petiţiilor  primite, un număr de 23 petiţii au fost 

redirecţionate, pentru  competentă soluţionare, către alte instituţii abilitate ale statului.  

Situaţia privind modul de soluţionare a petiţiilor se prezintă astfel: 140 petiţii au fost 

soluţionate pozitiv sau parţial pozitiv; 12 petiţii au fost soluţionate negativ; în 23 de situaţii au fost 

comunicate petenţilor precizările necesare privind posibilitatea legală de soluţionare; 3 situaţii sunt în 

curs de soluţionare; 15 au fost clasate direct.  

În cadrul audienţelor din 2019 au fost primiţi un număr de 218 petenţi, dintre care: 28 

persoane au fost consiliate de personalul de relaţii cu publicul şi au depus petiţie; 9 petenţi au fost 

reîndrumaţi către alte instituţii; 181 petenţi au fost primiţi de conducerea instituţiei.  
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În funcţie de modul de soluţionare, 177 fişe de audienţe au fost soluţionate pozitiv sau parţial 

pozitiv; 28 fişe de audienţe au fost soluţionate negativ; în 13 cazuri s-a declinat competenţa către alte 

instituţii și autorități publice. Graficul de mai jos prezintă evoluția anuală a numărului de persoane 

care au venit în audiență și modul de soluționare a fișelor de audiență in perioada anilor 2017-2019: 

 

 

 
                                            Graficul nr. 8 Evoluția numărului de audiențe 

 

Sesizările care au avut un grad ridicat de complexitate au fost repartizate spre soluţionare, în 

special consilierilor juridici din cadrul Serviciului pentru verificarea actelor administrative, contencios  

administrativ, urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu. 

Pentru soluţionarea sesizărilor primite a fost necesară, în majoritatea cazurilor, efectuarea de 

verificări la faţa locului, uneori împreună cu reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate ale 

ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, 

organizate la nivelul judeţului Alba printre care: Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba; Direcția de 

Sănătate Publică Alba; Comisariatul Judeţean Alba a Gărzii Naţionale de Mediu; Sistemul de 

Gospodărire a Apelor Alba; Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Alba; Oficiul de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba; Direcţia Silvică Alba Iulia; Garda Forestieră Cluj etc. 

 În urma verificărilor efectuate au fost dispuse şi luate măsurile legale pentru fiecare caz în 

parte. Pentru cazurile în care a fost constatată săvârşirea unor contravenţii au fost aplicate, prin 

intermediul organelor cu atribuţii în acest sens, sancţiunile contravenţionale prevăzute de legislaţia 

specifică fiecărui domeniu de activitate. 

Urmare a analizării problemelor reclamate/sesizate de cetăţeni, a fost atrasă atenţia 

autorităților/instituțiilor locale cu privire la tergiversarea nejustificată a soluţionării problemei 

cetăţenilor. În domeniul restituirii proprietăților preluate de statul roman în mod abuziv anterior anului 

1989, a fost atrasă atenția asupra faptului că fapta persoanei fizice care are calitatea de membru a 

comisiei locale de fond funciar de a împiedica în orice mod sau de a întârzia nejustificat reconstituirea 

sau constituirea, după caz, a dreptului de proprietate către persoanele îndreptăţite precum şi eliberarea 

titlurilor de proprietate fără îndeplinirea condiţiilor legale, constituie contravenţie. 

 De asemenea, au fost atenţionate comisiile locale de fond funciar privind soluţionarea 

operativă a petiţiilor care privesc reconstituirea dreptului de proprietate ca,  în situaţia în care au fost 

depuse cereri şi acte doveditoare ale calităţii de moştenitor şi a celei de proprietar, să fie analizate 

atent aceste cazuri, să urmărească dacă reconstituirea s-a făcut în favoarea altor persoane (cazuri 

destul de frecvente) sau dacă terenul se află în rezerva comisiei locale vis-a-vis de acestea – 

propunerea comisiei locale faţă de pretenţiile invocate de petenţi. 
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 În situaţiile  în care soluţiile pronunțate de instanţele judecătorești petenţilor au fost 

nefavorabile, acestora li s-a recomandat să uzeze de toate formele de atac pe care le au la dispoziţie şi 

pe care le pot  folosi în condiţiile legii. 

Referitor la problemele sociale, destul de frecvent apărute în solicitările petenţilor, 

autorităţilor locale li s-a recomandat să soluţioneze cazurile în conformitate cu prevederile Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat şi a normelor metodologice de aplicare a legii, aprobate prin 

H.G. nr. 50/2011 cu modificările și completările ulterioare. 

 Referitor la reclamaţiile privind modul de calculare, recalculare şi revizuire a pensiilor, pentru 

fiecare caz în parte au fost efectuate verificări la Casa Județeană de Pensii, iar petentul a primit 

buletinul de calcul cu evaluarea pensiei conform stagiilor de cotizare şi legislaţiei în vigoare. 

 Pentru soluţionarea sesizărilor cetăţenilor din punct de vedere al protecţiei mediului 

înconjurător am colaborat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba, iar pentru neconformităţile 

constatate cu Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu Alba. 

 S-a urmărit permanent soluţionarea legală a cazurilor ridicate de petenţi, în audienţe sau prin 

petiţii, şi s-au dispus măsuri  pentru intrarea în legalitate acolo unde s-au constatat abateri. 

La camera 118 a instituţiei, funcţionează un birou de informare-documentare pentru cetăţeni. 

De asemenea, în cadrul acestui birou sunt desfașurate  și activitaţile de primire-predare documente 

supuse apostilării, se primesc cereri, sesizari, petiții de la cetăţeni.  

Este acordată consiliere pentru dosarele depuse în conformitate cu prevederile legilor care 

prevăd măsuri reparatorii în domeniul proprietății: Legea nr. 247/2005, Legea nr. 10/2001, Legea nr. 

290/2003, și se oferă relaţii cu privire la stadiul  soluţionării  petiţiilor aflate în lucru și alte informaţii 

de interes public sau cu caracter general.  

 La biroul de informare-documentare se fac zilnic înscrieri pentru acordarea audienţelor de 

către conducerea instituţiei, sunt întocmite listele de audienţe, fișele de audienţe, cu documentaţia 

aferentă, după caz, sunt organizate și se desfășoară activitatea de primire a cetăţenilor în audienţă la 

conducerea instituției. 

 Registratura generală funcționează, de asemenea, la biroul de informare-documentare. 

A fost implementat un sistem de înregistrare şi urmărire permanentă şi eficientă a petiţiilor printr-un 

program interactiv lansat pe reţeaua de lucru a instituţiei. După acelaşi sistem funcţionează şi 

dispeceratul telefonic TEL-VERDE 0800-800-557 – unde se răspunde prompt problemelor solicitate 

de cetăţean. 

Cunoaşterea problemelor frecvente care apar în petiţiile cetăţenilor – probleme de proprietate, 

retrocedări terenuri, susţinerea familiilor tinere cu locuinţe şi locuri de muncă, integrarea familiilor de 

romi în comunitate, protecţia persoanelor vârstnice şi a celor cu handicap,  protecţia persoanelor aflate 

în nevoi sociale, etc., constituie un obiectiv special pentru conducerea instituției. 

Cu privire la stadiul îndeplinirii activităţilor prevăzute în „Planul de măsuri pentru creșterea 

calităţii și eficienței activităţii de relaţii cu publicul la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor 

Interne”, activităţile desfășurate la nivelul instituţiei noastre sunt: 

 Monitorizarea săptămânală a petiţiilor cu termen depăşit și atenţionarea persoanelor 

responsabile;  

 Întocmirea procedurilor de lucru pentru activitatea de soluționare a petiţiilor și pentru 

organizarea și desfășurarea activităţii de primire a cetăţenilor în audienţă, conform 

prevederilor Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr. 190/2004, cu 

modificările si completările ulterioare, ale O.G. nr. 27/2002, aprobată prin Legea nr. 

233/2002;  

 Modificarea aplicației folosită pentru Sistemul de gestiune a documentelor, astfel încât 

statisticile solicitate să corespundă anexei nr. 3 la OMAI nr. 177/2007, care modifică 

anexa nr. 6 la OMAI nr. 190/2004.  

 Promovarea prin presă sau alte căi de informare a populaţiei – a cadrului legal privind 

problemele acestui segment de populaţie care revine prin petiţii repetate la Instituţia 

Prefectului, cu problemele precizate anterior. Prin informări curente în mass-media, se 

reduce numărul celor care din neştiinţă apelează la Instituţia Prefectului, pentru 

soluţionarea unor probleme minore care se puteau rezolva pe plan local. 

 

9.3. Apostilarea documentelor. Număr documente apostilate  
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La nivelul Instituției Prefectului Județul Alba activitatea de apostilare a actelor emise de 

autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi de alte organe de autoritate 

administrativă din România, care organizează o activitate de interes public, se desfășoară conform 

Procedurii operaționale COD: PO-SJ-AB-05, EDIȚIA I-a intrată în vigoare la data de 21.09.2017. 

Activitatea de eliberare a apostilei de către Instituţia Prefectului se realizează potrivit competenţelor 

stabilite la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu 

privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 

1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare, şi în limitele prevăzute de 

Convenţia de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, 

adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 

Eliberarea apostilei se face pe baza Instrucțiunilor nr. 82/2010 din 29 martie 2010 privind 

organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative, 

emise de Ministrul Afacerilor Interne, care au fost modificate în anul 2016 prin Instrucțiunile nr. 

147/2016 din 23 septembrie 2016 pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor Ministrului 

Afacerilor Interne nr. 82/2010 din 29 martie 2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de 

eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative.  

Apostila se eliberează pentru acte emise de autorităţi ale administraţiei publice centrale sau 

locale, precum şi de alte organe de autoritate administrativă din România, care organizează o 

activitate de interes public, în cadrul unor competenţe stricte stabilite prin lege, pentru scopurile 

prevăzute la art. 5 alin. 2 din Convenţie. Apostila se eliberează prin Sistemul interoperabil centralizat 

pentru evidenţa apostilei eliberate de către Instituţiile Prefectului pentru actele oficiale administrative. 

Aplicarea apostilei poate fi solicitată de: 

 titularul actului; 

 soţul/soţia titularului actului ori o rudă până la gradul II cu titularul actului, inclusiv; 

 altă persoană fizică ce prezintă, după caz, procură autentică sau împuternicire avocaţială ori 

un contract având ca obiect realizarea în numele titularului a procedurilor necesare pentru 

eliberarea apostilei; 

 persoană juridică ce a încheiat cu titularul actului, cu soţul/soţia titularului actului ori cu o 

rudă până la gradul II cu titularul actului, cu o altă persoană fizică, ce prezintă procură 

notarială, un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare 

pentru eliberarea apostilei, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens; 

 misiune diplomatică sau un oficiu consular în România al unui stat semnatar al Convenţiei, 

dacă aceasta/acesta poate asigura transmiterea prin corespondenţă atât a documentelor 

necesare eliberării apostilei la Instituţia Prefectului competentă, cât şi a actelor pentru care s-a 

eliberat apostila către titularul acestora. 

În cazul în care titularul actului este minor, se ia în considerare contractul încheiat cu unul 

dintre părinţi, o rudă până la gradul II inclusiv sau cu tutorele.  

În cazul în care se solicită eliberarea apostilei pentru un document al unei persoane decedate, 

fără moştenitori legali sau testamentari cu domiciliul ori reşedinţa în România, solicitantul 

completează o declaraţie pe propria răspundere în acest sens. În cazul în care procura autentică 

prevăzută la alin. (2) lit. c) a fost întocmită pe teritoriul unui alt stat, este necesar ca aceasta să fie 

tradusă în limba română şi legalizată. Personalul din cadrul biroului apostilă poate solicita ca procura 

notarială să fie apostilată de autorităţile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită. 

           De menționat că începând cu data de 16.02.2019 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 

2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei 

circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în 

Uniune Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 în baza căruia documentele 

oficiale precizate la art.2 din Regulament și copiile lor certificate sunt scutite de toate obligațiile de 

legalizare și de alte formalități similare, respectiv pentru documentele care stabilesc unul sau mai 

multe dintre următoarele elemente: nașterea, faptul că o persoana este în viață, decesul, numele, 

căsătoria, inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă, divorțul, separarea de drept sau anularea 

căsătoriei, parteneriatul înregistrat, filiația, adopția, domiciliul și/sau reședința, cetățenia, absența 

cazierului judiciar, cu condiția ca astfel de documente oficiale să fie emise pentru un cetățean al 

Uniunii de către autoritățile din statul membru al cărui cetățean este acesta. Regulamentul se aplică și 

în cazul documentelor oficiale a căror prezentare poate fi solicitată cetățenilor Uniunii care își au 
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reședința într-un stat membru fără a fi și cetățenii statului membru respectiv, în cazul în care aceștia 

doresc să voteze și/sau sa candideze la alegeri în statul lor membru de reședință. 

           Regulamentul nu se aplică în ceea ce privește documentele oficiale eliberate de autoritătile 

dintr-un stat terț, precum și copiile certificate ale acestor documente, întocmite de autoritățile unui stat 

membru, precum și în ceea ce privește recunoașterea într-un stat membru a efectelor juridice asociate 

conținutului documentelor oficiale eliberate de autoritățile unui alt stat membru. 

           Acest Regulament nu modifică Convenția Apostilă iar solicitanții pot opta în continoare  pentru 

eliberarea apostilei, în vederea folosirii documentelor în statele membre UE.  

Referitor la activitatea de eliberare a apostilei în cursul anului 2019 au fost înregistrate un 

număr 824 cereri, din care 151 de la persoane juridice şi 673 de la persoane fizice.  

Apostila s-a aplicat pe documente care îndeplinesc următoarele condiţii: au fost emise de o 

autoritate a administraţiei publice din România şi urmează a fi prezentate pe teritoriul altui stat 

semnatar al Convenţiei de la Haga şi au fost emise în vederea executării legii, dând naştere, 

modificând sau stingând raporturi juridice. Documentele pe care a fost solicitată aplicarea apostilei au 

fost în principal acte de stare civilă, adeverinţe, adeverinţe de stare civilă, adeverinţe care certifică 

efectuarea studiilor, diplome de studii, certificate de calificare şi absolvire, caziere judiciare, brevete 

de turism, certificate de rezidenţă fiscală, etc. 

 Au fost apostilate un număr de 1.174 acte dintre care 208 au fost solicitate de către persoane 

juridice şi 966 solicitate de persoane fizice. În aceste condiţii timpul de aşteptare al solicitanţilor 

pentru aplicarea apostilei a fost redus în mod considerabil, această operaţiune fiind efectuată, într-un 

timp mediu de aproximativ 60 minute de la prezentarea cererii şi a documentelor aferente. Graficul de 

mai jos prezintă evoluția numărului de documente apostilate în anii 2017-2019.  

                        

 
                                           Graficul nr. 9 Evoluția numărului de apostile 

 

X. DIFICULTĂȚI IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE/PROPUNERI DE EFICIENTIZARE A 

ACTIVITĂȚII 

 

Necorelare între rolul care revine prefectului şi instrumentele administrative aflate la 

dispoziția acestuia.  Instituția Prefectului-Județul Alba a întâmpinat în anul 2019 greutăţi în ceea ce 

priveşte colaborarea cu unele instituţii din judeţ privind participarea în cadrul unor acţiuni de control, 

desemnarea de persoane în cadrul unor comisii mixte şi prezentarea unor informaţii cu privire la 

activitatea desfăşurată de acestea, sub motivul că nu sunt servicii publice deconcentrate şi prin urmare 

nu intră sub incidenţa prevederilor art. 249, alin.2, din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 

Administrativ. 

La unele solicitări ale instituției prefectului, conducătorii instituţiilor publice judeţene, pentru 

a comunica răspuns, sunt obligaţi să ceară aprobarea forurilor ierarhice superioare, care în unele 

cazuri interzic furnizarea informaţiilor, sau dacă sunt prezentate acestea sunt furnizate cu întârziere.  

De asemenea la solicitările instituției prefectului,  adresate instituțiilor publice din județul 

Alba, pe parcursul anilor 2016-2019, în baza art.262, alin. 1 din O.U.G. nr.57/2019, privind 

prezentarea de date și informații cu privire la structura organizatorică, bugetul aprobat, modul de 
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realizare  a obiectivelor din Planul de acţiuni pentru realizarea în judeţul Alba a obiectivelor din 

Programul de Guvernare , respectiv propunerile pentru întocmirea Planului de acţiuni, pentru 

realizarea în judeţul Alba a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare,  mai multe instituții au 

refuzat prezentarea informațiilor solicitate, sau au furnizat informații parțiale. Menționăm 

disfuncționalități în ceea ce privește relația cu următoarele instituții publice: Autoritatea Rutieră 

Română- Agenția Alba;  Inspectoratul Județean în Construcții Alba; Inspectoratul de Concurență 

Alba; Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. 

Pentru eliminarea disfuncționalităților și îmbunătățirea activității instituției  în relația cu 

autoritățile și instituțiile publice din județ, ar fi recomandată formularea clară a listei serviciilor 

publice deconcentrate.  

Insuficiența resurselor pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor. Resursele pe care 

prefectul le are la dispoziție sunt insuficiente în raport cu volumul de activitate și diversitatea 

domeniilor în care acesta are prevăzute atribuţii. 

Întârzierea reacției la evenimentele neprevăzute din cauza mecanismului neadecvat de 

alocare a resurselor. Nu este asigurat accesul în timp util al Instituției Prefectului la resursele 

necesare pentru limitarea efectelor produse de situațiile de urgență. Mecanismul instituit prin 

reglementările legale prevede faptul că prefectul poate solicita prin fundamentarea şi transmiterea 

unui proiect de Hotărâre a Guvernului, alocarea unor sume de bani din Fondul de intervenţie sau 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.  

Lipsa unui ghid de evaluare a pagubelor produse din cauza unor fenomene naturale 

deosebite. Din această cauză există riscul aparitiei unor subevaluari sau spra evaluari a unor daune 

Lipsa fondurilor necesare pentru instruirea personalului, potrivit nevoilor de instruire 

identificate. 

 Dificultăți în ceea ce privește transmiterea la termen a răspunsurilor la solicitările 

ministerelor, urmare faptului ca autoritățile publice locale nu comunică informațiile, fiind necesare 

demersuri suplimentare pentru obținerea lor. 

 Lipsa accesului Serviciului regim premise și înmatriculări la baza de date pentru evidența 

persoanelor.  

Propunerile de eficientizare a activității vizează:  

Dezvoltarea unor mecanisme de comunicare la nivel local cu implicarea tuturor actorilor 

instituționali implicați în procesul decizional (protocoale de colaborare, reguli de comunicare); 

Îmbunătățirea setului de instrumente administrative în vederea eficientizării mecanismelor de 

gestionare a situaţiilor de urgenţă şi coordonarea serviciilor publice deconcentrate; 

Întreprinderea demersurilor necesare pentru implementarea de către serviciile publice a 

sistemului de management a calităţii serviciilor către cetăţeni ISO 9001 (Anexa 1, III, lit. a din HG 

nr. 1723/2004); 

Monitorizarea activității desfășurate de serviciile publice descentralizate ale ministerelor și 

ale celorlalte organe centrale organizate în judet, precum și activitatea unităților din subordinea 

ministerelor care nu au servicii deconcentrate, solicitând de la acestea informări si rapoarte; 

Urmărirea modului de conlucrare dintre autoritățile administrației publice locale și serviciile 

publice în solutionarea problemelor comunităților locale.  Elaborarea și supunerea spre aprobare a 

unor măsuri necesare pentru îmbunătățirea acestei conlucrări și a asistentei tehnice acordate 

autoritatilor locale.  

 

 

 

XI. OBIECTIVE 2020 

 

 Obiectivele strategice stabilite pentru anul 2020,  la nivel instituțional, sunt următoarele:  

 Garantarea aplicării și respectării Constituției, a legilor și a celorlalte acte normative, a ordinii 

publice precum și a Programului de guvernare; 

 Asigurarea verificării legalității actelor administrative adoptate sau emise de autoritățile 

administrației publice locale; 

 Coordonarea activităților în vederea organizării în bune condiții a proceselor electorale la 

nivelul județului; 
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 Îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență; 

 Consolidarea capacității instituționale a instituției prefectului; 

 Îmbunătățirea serviciilor publice desfășurate în cadrul instituției; 

 Creșterea gradului de transparență a activității instituției. 

 

IX. CONCLUZII 

 

În definirea obiectivelor şi priorităţilor pentru anul 2020 Instituţia Prefectului Judeţul Alba a 

avut în vedere  atât  prevederile  documentelor programatice de la nivel naţional, cum ar fi Programul 

de Guvernare pentru anul 2020, Strategia pentru consolidarea administraţiei publice din România 

2014-2020, cât şi O.m.a.i. nr. 80, pentru stabilirea obiectivelor strategice, a termenelor de realizare, 

precum și a indicatorilor de performanță, în vederea evaluării generale a prefecților și subprefecților, 

pentru perioda 2019-2020. 

Instituţia Prefectului Judeţul Alba îşi propune să contribuie activ la reforma în administraţia 

publică românească prin introducerea unor noi mecanisme manageriale.  

Analiza mediului intern şi extern al instituţiei este o etapă extrem de importantă în 

planificarea managerială, deoarece aceasta contribuie la stabilirea corectă şi realistă a obiectivelor 

strategice instituţionale. În cadrul acestei analize sunt  identificaţi  factorii care ar putea influenţa 

activitatea instituţiei.  

Factorii de influență politici sunt în principal politica dusă de Guvernul României și 

exprimată în Programul de Guvernare cu  un impact major asupra activității desfășurate de Instituția 

Prefectului și politicile publice europene în domeniile specifice serviciilor publice deconcentrate, 

economice, social,  mediu, sănătate, educație, minorități etc. 

Factorii de influență economici sunt reprezentați de presiunea intereselor economice ale 

grupurilor de influență şi prevalenţa acestora faţă de interesul public și nivelul salarizării care 

descurajează specialiştii cu nivel înalt de profesionalism să își dorească să se integreze în cadrul 

instituției.  

Factorii de influență sociali reprezintă o gamă foarte largă de probleme de natura socială care 

apar pe agenda publică, cum ar fi rata șomajului, probleme privind sistemul educațional, de sănătate 

publică, asistență socială etc. Aceste situații critice influențează activitatea instituției care trebuie să 

adopte seturi de măsuri pentru a gestiona/soluționa problemele semnalate de către cetățeni.  

Factorii de influență tehnologici fac trimitere la informatizarea care reduce volumul de muncă 

şi eficientizează procesul de evidenţă lucrărilor, stocarea şi arhivarea datelor. Schimbările de fond ale 

tehnologiei în domeniul IT au condus la eliminarea registrului de corespondenţă şi implementarea cu 

succes a programului informatizat de registratură. Pe termen mediu şi lung trebuie considerată apariţia 

serviciilor noi (voice over IP, internet wireless, video-conferinţe). Pagină web a Instituției Prefectului 

Județul Alba reprezintă un suport foarte bun pentru comunicarea și informarea publicului larg în 

legătură cu activitatea instituției și serviciile oferite cetățenilor. 

Pentru anul 2020, Instituția Prefectului Județul Alba își propune să reprezinte o instituție 

publică etalon, respectând cele mai înalte standarde de profesionalism, etică și legalitate, să acționeze 

permanent  pentru furnizarea unui serviciu public de calitate pentru cetățeni. 

 

PREFECT, 

NICOLAE ALBU 

 


