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 Atribuții principale ale  
subprefectului județului Alba, domnul Mureșan Corneliu 

 
 
Este subordonat Prefectului conform prevederilor art. 260 alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 

 Elaborează studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care  

le prezintă prefectului; 

 Verifică documentaţia şi aplicarea apostilei pe actele oficiale administrative întocmite pe  

teritoriul României, care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al 

Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la 

Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, 

aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare; 

 Îndeplinește atribuțiile stabilite prin legi speciale în domeniul organizării și desfășurării  
alegerilor locale, parlamentare, prezidențiale, alegerilor pentru membrii din România în 
Parlamentul European, precum și a referendumurilor naționale ori locale. 

 Monitorizează activitățile de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în  
muncă și urmărește realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul 
vizitelor de control și al cercetării evenimentelor; 

 Participă la toate ședințele comisiilor în care are calitatea de președinte, secretar sau  
membru, după caz; 

 Răspunde de actualizarea componenței comisiilor/comitetelor pe care le  
conduce/coordonează și a regulamentelor de organizare și funcționare a acestora, ori de câte ori 
este nevoie; 

 Informează prefectul cu privire la activitatea lunară (sau trimestrială în funcție de  
specificul fiecăreia) a comisiilor pe care le conduce și le coordonează și formulează propuneri 
privind îmbunătățirea activității acestora; 

 Exercită atribuțiile prevăzute de  Ordinul Secretariatul General al Guvernului nr.  
600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, în 
calitate de președinte al Comisiei de stabilire și inventariere a funcțiilor sensibile din cadrul 
Instituției prefectului – jud. Alba constituite prin ordin al prefectului; 

 Exercită atribuțiile de președinte al Comisiei de protecție a mediului și ecologie din cadrul  
Instituției prefectului – jud. Alba în conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 140/2015 privind 
organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului în unităţile Ministerului 
Afacerilor Interne; 

 Exercită atribuțiile prevăzute de O.U.G nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea  
recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, cu modificările și 
completările ulterioare și al prevederilor H.G. nr. 733/2020 din 31 august 2020 privind 
componenţa, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Unităţii de coordonare şi implementare a 
recensământului, respectiv ale unităţilor judeţene de implementare a recensământului în sarcina 
membrilor Comisiei județene Alba. 

 
 
 În calitate de subprefect al județului Alba îndeplinește și alte atribuții stabilite, potrivit 
legii, ori sarcini date de Ministerul Afacerilor Interne sau de către prefect.     
 Cu excepția atribuțiilor pe linia protecţiei informaţiilor clasificate, exercită atribuțiile 
celuilalt subprefect în lipsa acestuia.  
 În lipsă, este înlocuit de cel de al doilea subprefect. 


