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CAPITOLUL I 
 

 INTRODUCERE 
 

 
Institu ia Prefectului – Jude ul Mure  este o institu ie public  cu personalitate juridic , 

patrimoniu şi buget propriu, organizarea şi func ionarea fiind reglementate de Constitu ia 
României, Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi institu ia prefectului, republicat , cu 
modific rile şi complet rile ulterioare, şi HG nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale 
Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi institu ia prefectului, republicat , cu modific rile 
ulterioare. 

Prefectul are calitatea de ordonator ter iar de credite. 
 
În anul 2016, func ia de prefect al jude ului Mureş a fost exercitat  de domnul 

dr. Lucian Goga, în baza HG 1.119/ 2014, iar func ia de subprefect a fost ocupat  de 
domnul Nagy Zsigmond, în baza HG nr. 624/ 2014. 

 
La nivelul Institu iei Prefectului – Jude ul Mure , în anul 2016, au fost organizate şi au 

func ionat urm toarele structuri: 
 Cancelaria Prefectului; 
 Corpul de Control al Prefectului; 
 Compartimentul Audit Intern; 
 Serviciul pentru Dezvoltare Economic  i Monitorizarea Serviciilor Publice 

Deconcentrate; 
 Serviciul pentru Verificarea Legalit ii, a Aplic rii Actelor Normative i Contencios 

Administrativ; 
 Serviciul Financiar Contabil, Resurse Umane i Administrativ; 
 Serviciul Public Comunitar Pentru Eliberarea i Eviden a Pa apoartelor Simple; 
 Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere i Înmatriculare a 

Vehiculelor. 
 
 
 

CAPITOLUL II  
OBIECTIVE STRATEGICE PENTRU ANUL 2016  

 
 
Institu ia Prefectului – Jude ul Mure   şi-a definit o viziune, misiune şi un set de valori  

pentru a coordona strategic dezvoltarea şi modernizarea organiza ional , în vederea realiz rii cu 
eficien  şi eficacitate a responsabilit ilor ce deriv  din legisla ia în vigoare din sfera de 
competen . 
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VIZIUNEA INSTITU IEI PREFECTULUI – JUDE UL MUREŞ 
 
Institu ia Prefectului – Jude ul Mure  îşi propune s  devin  o organiza ie public  etalon. 

Prefectul şi institu ia pe care o conduce ac ioneaz  în permanen   pentru asigurarea ordinii 
publice şi siguran ei cet eanului, înt rirea capacit ii institu ionale a administra iei publice 
locale, în vederea sus inerii unui climat de încredere şi siguran  public  şi a unei administra ii 
eficiente pentru cet eni. 

 
MISIUNEA INSTITU IEI PREFECTULUI – JUDE UL MUREŞ 
 
Prefectul jude ului Mure  este garantul respect rii legii, a ordinii publice, precum şi a 

realiz rii politicilor Guvernului la nivelul jude ului Mureş prin: 
 Aplicarea i respectarea Constitu iei, a legilor i celorlalte acte normative; 
 Realizarea în jude  a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare;  
 Verificarea legalit ii actelor administrative adoptate sau emise de autorit ile 

administra iei publice locale;  
 Coordonarea eficient  a serviciilor publice deconcentrate;  
 Men inerea climatului de pace social  i a unei comunic ri permanente cu toate 

nivelurile institu ionale i sociale; 
 Sprijinirea autorit ilor publice locale în vederea absorb iei fondurilor structurale; 
 Gestionarea situa iilor de urgen ; 
 Eliberarea i eviden a pa apoartelor simple; 
 Eliberarea permiselor de conducere i a certificatelor de înmatriculare a 

autovehiculelor. 
 
VALORI 
Valorile pe care se întemeiaz  activitatea Prefectului şi a Institu iei Prefectului – Jude ul 

Mure  sunt: 
 legalitate; 
 impar ialitate; 
 obiectivitate; 
 profesionalism; 
 transparen ; 
 eficien ; 
 responsabilitate; 
 profesionalism; 
 orientare c tre cet ean. 

 
Pentru anul 2016, Institu ia Prefectului - Jude ul Mureş şi-a stabilit urm toarele obiective 

strategice: 
 

 asigurarea aplic rii şi respect rii Constitu iei, a legilor, ordonan elor şi hot rârilor 
Guvernului, a celorlalte acte normative, a Programului de Guvernare şi a celorlalte 
documente de politic  public  la nivelul jude ului Mureş; 

 îmbun t irea performan ei managementului  resurselor în toate activit ile; 



Raportul privind activitatea desf şurat  de Institu ia Prefectului - Jude ul Mureş în anul 2016 
___________________________________________________________________________________ 

5  
 

 eficientizarea Institu iei Prefectului, prin reducerea birocra iei i simplificarea procedurilor 
de lucru pentru administra ie; 

 îmbun t irea autonomiei locale i consolidarea capacit ii unit ii administrativ-teritoriale 
a Institu iei Prefectului pentru promovarea i sus inerea dezvolt rii la nivel jude ean; 

 sprijinul proactiv oferit societ ii civile, unit ilor administrativ teritoriale, prin cre terea 
calit ii i accesului la serviciile Institu iei Prefectului, g sirea de servicii inovatoare. 

 
 
 

CAPITOLUL III  
REALIZ RI ÎN DOMENIUL DE COMPETEN  

 
 CANCELARIA PREFECTULUI 

 
În cadrul Institu iei Prefectului – Jude ul Mureş, Cancelaria Prefectului este un 

compartiment organizatoric distinct, alc tuit din urm toarele func ii de specialitate specifice: 
directorul cancelariei, consilier/purt tor de cuvânt, secretar cancelarie şi consultant pentru 
problemele romilor. 

În anul 2016, în mandatul prefectului Lucian Goga, Cancelaria prefectului a avut 
urm toarea componen : 

 director cancelarie – Iuliu Palcu (01 ianuarie – 08 februarie) Georgiana Natea (15 
februarie – 01 octombrie) şi respectiv Sorin Savu (01 octombrie – 31 decembrie)   

 consilier/purt tor de cuvânt – Florinela Giurgea (01 ianuarie – 31 decembrie) 
 secretar cancelarie – Claudia D l l u (01 ianuarie – 01 iulie), Cristina-Elena Ilie (01 

octombrie – 31 decembrie)    
 consultant pentru problemele romilor – Paula Radu (ianuarie – aprilie, în urma intr rii în 

concediu de risc maternal şi apoi prenatal), Ecaterina Puia (01 noiembrie – 31 
decembrie)    
În perioada 30 mai – 30 august, o parte din atribu iile consultantului pentru problemele 

romilor au fost preluate temporar de consilierul Florinela Giurgea. 
În baza responsabilit ilor atribuite prin legisla ia şi regulamentele specifice, în perioada 

de referin , au fost întreprinse urm toarele categorii de activit i: 
 Organizarea şi monitorizarea primirilor la prefect, care s-a realizat prin gestionarea 

agendei de lucru a prefectului 
 Întâlniri cu delega ii oficiale şi ambasadori ai unor ri str ine 
 Organizarea de întâlniri la care Cancelaria a participat activ prin preg tirea, întocmirea şi 

transmiterea de materiale şi inform ri c tre autorit ile competente 
 Întocmirea, actualizarea şi între inerea unor baze de date: sindicate şi patronate, 

revolu ionari şi veterani de r zboi, partide politice şi parlamentari din jude ul Mureş, 
mediul de afaceri, şcoli, mass-media; 

 Gestionarea datelor oferite de sondaje, statistici lunare, locale şi regionale, studii; 
informarea prefectului cu privire la principalele probleme şi tendin e ale mediului social şi 
economic din jude  

 Au fost monitorizate permanent surse media la nivel local (pres  scris  şi audio-vizual), 
publica ii la nivel na ional plus fluxurile de ştiri on-line 

 S-au elaborat sinteze mass-media pentru informarea rapid  şi corect  a prefectului  
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 Au fost organizate conferin e de pres , fiind elaborate comunicate şi alte materiale de 
pres  destinate mijloacelor de informare în mas ; 

 S-a asigurat actualizarea permanent  a site-ului oficial al Institu iei Prefectului – Jude ul 
Mureş 

 Împreun  cu consultantul pentru problemele romilor, Cancelaria a realizat document ri şi 
întâlniri, necesare în vederea elabor rii Raportului semestrial al prefectului referitor la 
stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Strategia Guvernului României de incluziune a 
cet enilor români apar inând minorit ii romilor pentru perioada 2012-2020 (HG nr. 
1221-2011). 

 La nivelul Cancelariei, în anul 2016, prin registratur  au fost gestionate un num r de 244  
de adrese de înaintare, adrese de solicitare, coresponden  cu diverse institu ii etc., 
conform registrului electronic de intr ri-ieşiri. 

În perioada men ionat , Cancelaria Prefectului a organizat activit ile în baza agendei. Între 
acestea pot fi men ionate: 

 întâlniri cu ambasadorul Japoniei (16 septembrie 2016) şi respectiv al Elve iei (9 iunie 
2016, cu ocazia unui eveniment cultural organizat de Azomureş la fosta Uzin  de 
Fotosensibile) şi o delega ie oficial  din Germania (15 septembrie 2016) 

 decernarea, în 1 Decembrie 2016, cu ocazia Zilei Na ionale a României, a distinc iei 
„Fibula de la Suseni” unui num r de 3 personalit i ale jude ului – (post mortem) 
cofondatorului SMURD, prof. univ. dr Mircea Chiorean, directorului Institutului European 
pentru S n tatea Reproducerii, care a deschis primul centru integrat împotriva violen ei 
în familie şi înot torului Norbert Trandafir, reprezentant al României la Jocurile Olimpice 
de la Beijing, Londra şi Rio de Janiero - eveniment care s-a bucurat de o acoperire media 
bun   

 ceremonialul militar şi religios organizat în Tîrgu Mureş cu ocazia Zilei Na ionale a 
României, urmat de parada portului popular 

 Ziua Unirii, Ziua veteranilor de r zboi, Ziua drapelului, Ziua imnului, Ziua Europei, Ziua 
Eminescu 

 Comemorarea Revolu iei din 1989 (21 decembrie 2016), înfiin area Centrului Regional de 
Comunicare şi Cercetare Tîrgu Mureş 1989 (20 octombrie 2016) 

 Ziua Holocaustului (10 octombrie 2016)  
 vizite la veterani de r zboi (15 februarie 2016, 24 martie 2016, 2 septembrie 2016 şi 5 

septembrie 2016) 
 prezentarea unor rapoarte de evaluare şi la zile ale unor institu ii (Garnizoana Tîrgu 

Mureş, Inspectoratul Jude ean de Jandarmi “col. Sabin Motora” Mureş, Inspectoratul 
pentru Situa ii de Urgen  “Horea” al jude ului Mureş, Inspectoratul de Poli ie Jude ean 
Mureş, Protec ia Civil , Poli ia Local  Tîrgu Mureş), Ziua Pompierilor, Ziua Veteranilor, 
Ziua Armatei, 5 ani de la înfiin area Brig zii de Opera ii Speciale “Mihai Viteazul” Tîrgu 
Mureş (24 octombrie 2016), conferin e ale Agen iei Na ionale Împotriva Traficului de 
Persoane (5,  6 aprilie 2016), Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici (22-23 
septembrie 2016), Agen iei Na ionale pentru Egalitate de Şanse (1 iunie 2016) etc. 

 marcarea a 70 de ani de la eliberarea Tîrgu Mureşului (28 septembrie 2016), depuneri de 
coroane  la Monumentul Eroilor de la Oarba de Mureş (9 iunie, 15 august 2016) 

 vizita Colegiului Na ional de Ap rare (12 aprilie 2016), acordarea unor distinc ii fostului 
şef al Arhivelor Na ionale Mureş, Liviu Boar (24 februarie 2016) şi la pensionarea prim-
adjunctului ISU Mureş, colonelul Ovidiu G zdac (17 iunie 2016) 
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 inaugurarea unui nou centru SMURD, la Sovata (26 octombrie 2016) 
 exerci iu NATO (6 iulie 2016), exerci iu ISU la combinatul Azomureş (28 aprilie 2016) 
 instruiri şi campanii de informare legate de alegerile locale şi respectiv parlamentare (18 

şi 30 mai 2016, 23 noiembrie 2016) 
 instruiri ale secretarilor unit ilor administrativ-teritoriale din jude  (18 noiembrie 2016) 
 constituirea Consiliului Jude ean Mureş, învestiri de primari şi consilii locale, la Tîrgu 

Mureş, Sighişoara, Reghin, Târn veni, Iernut, Luduş, S rmaşu, Sângeorgiu de P dure, 
Sovata, Ungheni, Albeşti, Che ani, Ş ulia, Zau de Cîmpie (sfârşitul lunii iunie 2016) 

 şedin e ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local Tîrgu Mureş şi Consiliul Jude ean 
Mureş 

 şedin e ale Comitetului Jude ean Situa ii de Urgen  şi ale Comitetului de Bazin al 
Administra iei Bazinale (ABA) Mureş, la care prefectul are calitatea de preşedinte 

 şedin e periodice cu persoane vârstnice, de dialog social, de Colegiu Prefectural, de fond 
funciar 

 finalizarea unor investi ii importante ale Romgaz la S rm şel (20 iulie 2016) şi Azomureş 
(20 septembrie 2016) 

 Bursa de Afaceri Româno-German  (13 aprilie 2016) 
 întâlnire cu reprezentan i din conducerea Consiliului Concuren ei (14 aprilie 2016) 
 caravana Agen iei de Dezvoltare Regional  VII Centru (15 iunie 2016) 
 instruire cu Agen ia pentru Finan area Investi iilor Rurale (16 septembrie 2016)  
 conferin a “Noul pachet legislativ în materia achizi iilor publice – implica ii şi proceduri. 

Fonduri europene 2016-2020” organizat  la Sovata (8 aprilie 2016) şi premierea firmelor 
mureşene de c tre Camera de Comer  (3 noiembrie 2016) 

 Ziua Na ional  a Contabilului Român – CECCAR Mureş (21 septembrie 2016) 
 întâlnire cu conducerea European Transport Federation (1 iunie 2016) 
 întâlnire cu sindicaliştii SANITAS (20 aprilie 2016) şi reprezentan ii unor ONG-uri (2 

august 2016) 
 finalizarea proiectului “Telefonul copilului” (20 septembrie 2016), inaugurarea centrului 

medical “Regina Maria” (21 septembrie 2016) 
 întâlniri cu vârstnicii, la Luduş (29 septembrie 2016) 
 întâlnire cu grupul de lucru implicat în programul “H d reni”, în localitate, şi Ziua Limbii 

Romani (ambele în 16 iunie 2016) 
 întâlnire cu reprezentan ii Agen iei Na ionale pentru Romi (11 octombrie 2016) 
 şedin e: programul “START: Fiecare copil în gr dini ” (2 februarie 2016), cu OvidiuRo 

(25 noiembrie 2016) 
 vizit  la proiecte: pentru copiii romi la Deaj – Mica (9 iunie 2016), pentru înv area limbii 

romani (12 iunie 2016), la Funda ia Buckner (14 septembrie 2016) 
 seminar patrimoniu cultural (21 octombrie 2016) 
 conferin a de deschidere şi Festivalul Intercultural “Proetnica” de la Sighişoara (11, 18-21 

august 2016) 
 conferin a de deschidere a olimpiadei na ionale de matematic , la Tîrgu Mureş şi Sovata 

(19 aprilie 2016) 
 70 de ani de la înfiin area Universit ii de Arte din Tîrgu Mureş (15 aprilie 2016) 
 Conferin a Doctoranzilor de la Universitatea de Medicin  şi Farmacie, organizat  cu 

ocazia zilelor UMF (7-8 decembrie 2016) 
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 festivit i de absolvire la colegiile Economic, Unirea, “Papiu Ilarian”, “Gheorghe 
Marinescu” (1-3 iunie 2016), deschideri de an universitar la Universitatea de Medicin  şi 
Farmacie, Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu Mureş (3 octombrie 2016) 

 decernarea distinc iilor ALAE (9 mai 2016) 
 Zilele Bibliotecii (5 mai 2016) 
 Gala Laurea ilor Artiştilor Amatori din MAI (13 octombrie 2016) 
 zile ale unor localit i şi festivaluri – ex: Festivalul V ii Mureşului de la R stoli a (30 iulie 

2016), Festivalul V ii Gurghiului (27 august 2016), Târgul de la Sânpetru (15 iulie 2016), 
Târgul Peştelui de la Zau de Cîmpie (7 august 2016), Târgul fetelor de la Hodac (30 iulie 
2016), Fiii satului Ş ulia (28 august 2016), Festivalul M rului de la Batoş (9 octombrie 
2016) 

 vernisaje de pictur , în deschiderea şedin elor de Colegiu Prefectural lunare  
 primirea colind torilor la Institu ia Prefectului – Jude ul Mureş (19, 21 decembrie 2016) 
 ac iuni civice precum cea de împ durire organizat  în 31 martie 2016, în cadrul 

programului “Plant m pentru viitorul planetei” şi cea organizat  în luna decembrie cu 
T şuleasa Social la copiii dezavantaja i din mai multe localit i din jude . 

Alte ac iuni:  
 interven ii prilejuite de c derea unei stânci, la Neagra (23 februarie 2016) şi fenomenele 

meteorologice periculoase de la Cuci şi D t şeni (20 iunie 2016) 
 inspec ie la Sângeorgiu de Mureş, legat  de problema traficului în zon , dup  reabilitarea 

tronsonului (17 mai 2016). 
 
Acoperirea media s-a reflectat în: 

 48 de comunicate şi inform ri de pres , transmise reprezentan ilor 
mass-media şi postate pe site-ul propriu, în m sura posibilului, înso ite 
de galerii foto (vezi 
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID/000099D6?
OpenDocument): 
 

 07/01/2016 – Rezultatele controalelor din perioada premerg toare s rb torilor de 
iarn  

 20/01/2016 – INVITA IE – ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR – 24 IANUARIE 2016 
 24/01/2016 – Ziua “Unirii mici”, s rb torit  la Târgu Mureş 
 27/01/2016 – Raportul de activitate al Institu iei Prefectului – Jude ul Mureş în 

anul 2015 
 02/02/2016 – Start pentru Legea Fiecare Copil la Gr dini  în jude ul Mureş 
 23/02/2016 - INFORMARE (Institu ia Prefectului – Jude ul Mureş, prin 

Compartimentul pentru monitorizarea dezvolt rii regionale şi cooperare 
interna ional , informeaz  persoanele interesate în procesul de accesare a 
fondurilor europene cu privire la posibilitatea de a le sprijini) 

 24/02/2016 – Diplom  de excelen  pentru cel mai longeviv director de Arhive din 
România 

 02/03/2016 – Ordin de constatare a încet rii de drept a mandatului de primar al 
comunei Bahnea 

 08/03/2016 – Ordin privind ac iunea de verificare a modului în care au fost 
salubrizate cursurile de ap  

http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID/000099D6?OpenDocument
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID/000099D6?OpenDocument
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=563B770DACDE7500C2257F2200414F95
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=0933836E0C60D4EAC2257F1C002FFA3E
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=3CC2AF419F415DCDC2257F0E0036B161
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=A1675F0AA1AB94A7C2257F08004F1C12
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=14D3BF1FB1B9741EC2257ED90032808F
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=27109DD0C5A01728C2257EF80048D593
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=CC12BDCA59583DB9C2257EF10050FC51
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=EBB3A116533EDF09C2257EDC002CF679
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 09/03/2016 - INFORMARE (V  comunic m c  în perioada 11.03.2016-13.03.2016 
adresele de e-mail ale Institu iei Prefectului – Jude ul Mureş nu vor fi func ionale 
din cauza unor lucr ri de mentenen  la server.) 

 14/03/2016 - Mesaj cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni (Mesajul 
premierului Dacian Cioloş, cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni) 

 23/03/2016 – 25 MARTIE – ZIUA POLI IEI ROMÂNE (mesajul prefectului cu 
ocazia Zilei Poli iei) 

 25/03/2016 – MESAJ DE ZIUA SRI 
 31/03/2016 - “Plant m pentru viitorul planetei” – edi ia a doua 
 04/04/2016 - Mesajul prefectului jude ului Mureş, dr. Lucian Goga, cu ocazia Zilei 

Jandarmeriei 
 26/04/2016 - INFORMA IE DE PRES  (Ziua Veteranilor de R zboi) 
 06/05/2016 - Manifest ri organizate în Garnizoana Tîrgu Mureş de 9 Mai 
 09/05/2016 - Mesajul Primului Ministru al României, Dacian Cioloş, cu ocazia Zilei 

Europei, 9 Mai 
 18/05/2016 - Datele tehnice privind organizarea alegerilor locale la nivelul 

jude ului Mureş, prezentate public de prefect 
 23/05/2016 - Tragerile la sor i computerizate pentru desemnarea pre edin ilor 

birourilor electorale ale sec iilor de votare i a loc iitorilor acestora 
 04/06/2016 - MESAJ CU OCAZIA ZILEI ÎNV TORULUI 
 07/06/2016 - INFORMA IE DE PRES  (Ziua Eroilor) 
 09/06/2016 - 125.919 beneficiari ai programului de ajutorare a persoanelor 

defavorizate, în Mureş 
 10/06/2016 - Felicit ri tuturor aleşilor locali! 
 20/06/2016 – Buletin informativ (ISU) 
 22/06/2016 - Ordinul 172 privind convocarea consilierilor locali aleşi 
 23/06/2016 - Informatie de presa 
 23/06/2016 - Ordinul 174 - privind convocarea consilierilor locali aleşi 
 24/06/2016 - Ordinul 180 - privind convocarea consilierilor locali aleşi 
 24/06/2016 - Ordinul 181 privind reconvocarea Consiliului Local al Comunei 

Corunca 
 26/06/2016 - Ordin nr 182 din 24.06.201 privind convocare Consiliului local ai 

Oraşului Miercurea Nirajului 
 06/07/2016 - Noi modalit i de plat  a taxelor pentru eliberarea pa apoartelor i a 

permiselor de conducere 
 21/07/2016 - INFORMA IE DE PRES  „ZIUA IMNULUI NA IONAL AL ROMÂNIEI – 

29 iulie 2016” 
 02/08/2016 - Dialog cu organiza iile neguvernamentale la Institu ia Prefectului – 

Jude ul Mureş 
 10/08/2016 - INVITA IE LA CEREMONIA MILITAR  ŞI RELIGIOAS  DE LA OARBA 

DE MUREŞ 
 12/8/2016 - Întâlniri zonale pe tema finan rii lucr rilor de cadastru, în jude ul 

Mureş 
 24/8/2016 - Ceremonii militare pentru comemorarea eroilor din primul r zboi 

mondial 

http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=14D3BF1FB1B9741EC2257ED90032808F
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=4CC80F9E8EAAE9E8C2257ED0003163BC
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=4CC80F9E8EAAE9E8C2257ED0003163BC
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=9653953C087FAB50C2257FA1003CC8D5
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=AA1345A1425CC23EC2257FAB001FB0D4
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=1E4FFEBF12AD0ECCC2257FAE0022A9C6
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=1E4FFEBF12AD0ECCC2257FAE0022A9C6
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=D9C1AF4F344E0B33C2257FB7002FAFD5
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=D9C1AF4F344E0B33C2257FB7002FAFD5
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=3E32F75364B196D1C2257FBC0023D6B0
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=3E32F75364B196D1C2257FBC0023D6B0
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=F0AE219CE03A473EC2257FCB002469C7
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=17127D252926D6BDC2257FCD001E15FB
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=17127D252926D6BDC2257FCD001E15FB
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=6697A58A68B75990C2257FCE002579CA
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=14FF595BF2E207C7C2257FDA00475D7D
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=1DD784F452E525AEC2257FDB003F1744
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=BEA7822EF0CF40BFC2257FDB004961C4
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=459758AA55CFB7A8C2257FDC0022E412
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=78FF465D70A007ACC2257FDC0032E21A
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=78FF465D70A007ACC2257FDC0032E21A
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=72208081083A1951C2257FDE003D0EB2
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=72208081083A1951C2257FDE003D0EB2
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=05A916AE8E571533C2257FE80042FDFD
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=05A916AE8E571533C2257FE80042FDFD
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=FD441E2BF7FC588CC2257FF70025CD09
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=FD441E2BF7FC588CC2257FF70025CD09
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=34BA1A9EC564FE55C2258003004AFB8E
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=34BA1A9EC564FE55C2258003004AFB8E
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=108B425B1E68CA25C225800B004AAD5F
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=108B425B1E68CA25C225800B004AAD5F
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=26A59E36667FC3FAC225800D003B02CF
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=26A59E36667FC3FAC225800D003B02CF
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=9C4752E2EFA1523CC22580190047B838
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=9C4752E2EFA1523CC22580190047B838
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 05/9/2016 - Informa ie de pres  - Continu  proiectul „Onor Eroilor Mureşeni - 
2016” 

 12/9/2016 - Mesajul prefectului jude ului Mureş, dr. Lucian GOGA cu prilejul Zilei 
Pompierilor din România  

 15/9/2016 - Întâlniri ale conducerii AFIR cu poten ialii beneficiari ai Programului 
Na ional de Dezvoltare Rural  din Mureş 

 04/10/2016 - La mul i ani tuturor dasc lilor! 
 17/10/2016 - Manifest ri cu ocazia „Zilei Armatei României”, în Garnizoana Tîrgu 

Mureş 
 19/10/2016 - Bani de la Guvern pentru infrastructura afectat  de inunda ii 
 14/11/2016 - 1 DECEMBRIE 2016 – ZIUA NA IONAL  A ROMÂNIEI 
 29/11/2016 - Aproape 500.000 de aleg tori din Mureş, aştepta i la urne în 11 

decembrie 2016 
 05/12/2016 - Trei personalit i au primit distinc ia “Fibula de la Suseni”, cu ocazia 

Zilei Na ionale a României 
 05/12/2016 - Mii de cet eni au fost prezen i la manifest rile dedicate Zilei 

Na ionale a României 
 09/12/2016 - Organizarea alegerilor parlamentare respect  calendarul alegerilor 

 
 538 de articole în presa scris :  

 Ianuarie – 59 
 Februarie – 46 
 Martie – 58 
 Aprilie – 26 
 Mai – 29 
 Iunie – 91 
 Iulie - 40 
 August - 49 
 Septembrie - 52 
 Octombrie - 34 
 Noiembrie - 24 
 Decembrie - 30 

Principalele media monitorizate: Cuvântul liber, Zi de zi, Punctul, Ştii TV, Televiziunea 
Tîrgu Mureş (TTM), Agerpres, Erdely TV, Erdely FM, Adev rul, Radio Tîrgu Mureş.  

În primul trimestru, per ansamblu, articolele referitoare la activitatea Institu iei 
Prefectului - Jude ul Mureş au fost uşor pozitive, în condi iile în care majoritatea materialelor au 
fost neutre sau uşor pozitive.  

Dintre temele punctate pozitiv: procese câştigate de Institu ia Prefectului – Jude ul 
Mureş, ajutorul acordat de Guvern unor familii din Apold afectate de alunec rile de teren, în 
urma demersurilor f cute al turi de Agen ia Jude ean  pentru Pl i şi Inspec ie Social  Mureş 
(se reg sesc în raportul anual al Institu iei Prefectului – Jude ul Mureş, prezentate în şedin a de 
Colegiu Prefectural din luna ianuarie 2016), demararea programului “Fiecare Copil la Gr dini ”, 
coorganizarea festivalului “Proetnica”, vizita la veteranul de r zboi Dumitru Şomlea, vernisaje, 
deplasarea prefectului la Neagra pentru degajarea carosabilului afectat de c derea unei stânci, 
participarea la festivaluri ale portului popular etc. 

http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=24D3CB119749A7E2C225802500306402
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=24D3CB119749A7E2C225802500306402
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=DB72A53CADD0881DC225802C001BCB42
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=DB72A53CADD0881DC225802C001BCB42
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=FEF265BCF2527394C225802F003CE0A4
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=FEF265BCF2527394C225802F003CE0A4
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=CDF9EB7A16ADC9EDC2258042002CCD48
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=F43A3F386CD8496BC225804F002CFB98
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=F43A3F386CD8496BC225804F002CFB98
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=38A9C26CAD08FA1BC22580510033B36A
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=80049CF26DB5909DC2258075003DCCF8
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=B7E6A530ED211F60C225807A00396A2F
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=B7E6A530ED211F60C225807A00396A2F
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=4A602B511810C8ADC22580800031C150
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=4A602B511810C8ADC22580800031C150
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=D1DDB824D5926E50C2258080003202D2
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=D1DDB824D5926E50C2258080003202D2
http://www.prefecturamures.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&GetPage=82EA18808771C1ACC22580840045C9BE
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Materialele negative au ap rut pe teme precum întârzierea constat rii încet rii 
mandatului primarului din comuna Bahnea (Ştii TV), lipsa de implicare în verificarea neregulilor 
semnalate la Aeroport (Radio Târgu Mureş), “marşul secuilor” din 10 martie (presa maghiar ). 
Totodat , au existat o serie de post ri negative pe Facebook, referitoare la presupuse acte de 
corup ie legate de acordarea unui nou aviz de mediu combinatului produc tor de îngr ş minte 
chimice Azomureş.  

În trimestrul II 2016, s-au înregistrat mai multe ştiri negative, în preziua şi ziua alegerilor 
locale (4 şi 5 iunie 2016), legate de aşa-zisul “scandal al buletinelor de vot”, generate de mai 
multe comunicate din partea partidelor politice şi o serie de prelu ri ale agen iei de pres  
na ionale Agerpres. Fiind ziua alegerilor, când se apeleaz  la principiul “vocii unice”, nu s-a 
putut comunica decât c  procesul electoral se desf şoar  legal şi c  o pozi ie oficial  va putea fi 
oferit  dup  alegeri, adic  luni, 6 iunie 2016. Atunci, au mai fost interesa i de subiect doar 
reprezentan ii presei locale (Radio Tîrgu Mureş, Zi de zi, Ştii TV). 

Pe de alt  parte, au existat foarte multe materiale pozitive, chiar laudative, legate de 
gestionarea situa iei din localit ile Cuci şi D t şeni, afectate de fenomene meteorologice 
periculoase în 19 iunie 2016.  

O foarte bun  acoperire media a avut şi învestirea primarilor, consilierilor locali şi 
jude eni şi a preşedintelui Consiliului Jude ean Mureş. 

De asemenea, s-au înregistrat câteva ştiri negative cu ocazia alegerilor parlamentare din 
11 decembrie 2016. Deficien ele semnalate au fost rezolvate operativ. În luna decembrie, au 
fost realizate şi câteva emisiuni cu impact negativ, la postul local Ştii TV, referitoare la 
activitatea DSVSA Mureş, care au implicat şi Institu ia Prefectului – Jude ul Mureş. 

 Alte apari ii: pe site-ul Asocia iei Artiştilor Plastici Mureş (vernisaje de pictur ), pe site-ul 
Teatrului Na ional Tîrgu Mureş / Mecena i. 

 
 202 apari ii în presa audio-video: 

 http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/2657-sunt-
preg%C4%83ti%C5%A3i-de-iarn%C4%83-2016-01-04.html 

 http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/2744-florea-versus-
institu%C5%A3iile-prefectului-2016-01-14.html 

 http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/2765-jude%C5%A3ul-
mure%C5%9F-dup%C4%83-valul-de-ninsoare-2016-01-18.html 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ed9-0KR7I1Q 
18.01.2016 Jurnalul Stii TV 
6,25-7  

 https://www.youtube.com/watch?v=uDZnSY9fm2A 
20 01 2016 JURNALUL STII TV 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZLXa7EPNcnE&feature=youtu.be 
25.01.2016 JURNALUL STII TV 
3,15-5,10 
Híradó 2016. január 25. – Erdélyi Magyar Televízió 
7,07-8,39 

 http://news.stirilettm.ro/eveniment/item/2814-unirea-principatelor-al%C4%83turi-de-
cuza-2016-01-25.html 

 http://news.stirilettm.ro/monden-si-timp-liber/item/2829-aproape-de-prefectur%C4%83-
2016-01-25.html 

http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/2657-sunt-preg%C4%83ti%C5%A3i-de-iarn%C4%83-2016-01-04.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/2657-sunt-preg%C4%83ti%C5%A3i-de-iarn%C4%83-2016-01-04.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/2744-florea-versus-institu%C5%A3iile-prefectului-2016-01-14.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/2744-florea-versus-institu%C5%A3iile-prefectului-2016-01-14.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/2765-jude%C5%A3ul-mure%C5%9F-dup%C4%83-valul-de-ninsoare-2016-01-18.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/2765-jude%C5%A3ul-mure%C5%9F-dup%C4%83-valul-de-ninsoare-2016-01-18.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ed9-0KR7I1Q
https://www.youtube.com/watch?v=uDZnSY9fm2A
https://www.youtube.com/watch?v=ZLXa7EPNcnE&feature=youtu.be
http://news.stirilettm.ro/eveniment/item/2814-unirea-principatelor-al%C4%83turi-de-cuza-2016-01-25.html
http://news.stirilettm.ro/eveniment/item/2814-unirea-principatelor-al%C4%83turi-de-cuza-2016-01-25.html
http://news.stirilettm.ro/monden-si-timp-liber/item/2829-aproape-de-prefectur%C4%83-2016-01-25.html
http://news.stirilettm.ro/monden-si-timp-liber/item/2829-aproape-de-prefectur%C4%83-2016-01-25.html
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 http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/2845-obiective-
%C3%AEndeplinite-cu-succes-2016-01-27.html 

 https://www.youtube.com/watch?v=JuZGqCfO3rY&feature=youtu.be 
28.01.2015 Jurnalul Stii TV 
4-5,16 

 http://www.tvrplus.ro//editie-orasul-in-direct-410733 
29.01.2015 TVR 

 https://www.youtube.com/watch?v=GcUPYQ9WO20&list=PL1wvzksjqdM6SxJ9n_qUqSvH
Hz0yAjoRI&index=8 
Híradó 2016. január 25. – Erdélyi Magyar Televízió 
7,36-7,56 

 http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/2869-bilan%C5%A3ul-isu-un-
succes-pentru-anul-2015-2016-01-29.html 
3,13-4,03 

 https://vimeo.com/153674471 
from GligaTVPRO  
31.01.2016 

 https://www.youtube.com/watch?v=pzvpKdz9HfA  
02 02 2016 JURNALUL STII TV 
17,33-18,43 

 http://www.radiomures.ro/stiri/videofm-invitat-domnul-lucian-goga.html 
Publicat în 03 feb 2016 ora 6:31 pm de radiomures 

 https://www.youtube.com/watch?v=diZWVhAFT34 
08.02.2016 JURNALUL STII TV 
24,30-24,35 

 http://news.stirilettm.ro/eveniment/item/2938-parada-portului-popular-la-balul-
%C3%AEnsura%C5%A3ilor%E2%80%99%E2%80%99-2016-02-08.html 
1,10-1,45 

 https://www.youtube.com/watch?v=o1HXj4de3Nc&index=1&list=PL1wvzksjqdM6SxJ9n_
qUqSvHHz0yAjoRI 
Híradó 2016. február 15. – Erdélyi Magyar Televízió 
1,39-3,17 

 https://www.youtube.com/watch?v=rFjI5_PdzAI 
18 02 2016 JURNALUL STII TV 
6,22-8,36 

 Pompierii de la ISU Mure  ajuta i de alpini ti degajeaz  st&acirc;ncile de la Neagra - 
Radio Romania Targu Mures 

 Publicat în 23 feb 2016 ora 5:34 pm de radiomures 
 23.02.2016 JURNALUL STII TV 

2,04-4,30 
 http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/3118-diplom%C4%83-de-

excelen%C5%A3%C4%83-la-%E2%80%9Eultimul-raport%E2%80%9D-2016-02-
24.html 

 24.02.2016 JURNALUL STII TV 
3,23-5,41 

 25.02.2016 JURNALUL STII TV 

http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/2845-obiective-%C3%AEndeplinite-cu-succes-2016-01-27.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/2845-obiective-%C3%AEndeplinite-cu-succes-2016-01-27.html
https://www.youtube.com/watch?v=JuZGqCfO3rY&feature=youtu.be
http://www.tvrplus.ro/editie-orasul-in-direct-410733
https://www.youtube.com/watch?v=GcUPYQ9WO20&list=PL1wvzksjqdM6SxJ9n_qUqSvHHz0yAjoRI&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=GcUPYQ9WO20&list=PL1wvzksjqdM6SxJ9n_qUqSvHHz0yAjoRI&index=8
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/2869-bilan%C5%A3ul-isu-un-succes-pentru-anul-2015-2016-01-29.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/2869-bilan%C5%A3ul-isu-un-succes-pentru-anul-2015-2016-01-29.html
https://vimeo.com/153674471
https://vimeo.com/gligatv
https://vimeo.com/gligatv
https://www.youtube.com/watch?v=pzvpKdz9HfA
http://www.radiomures.ro/stiri/videofm-invitat-domnul-lucian-goga.html
https://www.youtube.com/watch?v=diZWVhAFT34
http://news.stirilettm.ro/eveniment/item/2938-parada-portului-popular-la-balul-%C3%AEnsura%C5%A3ilor%E2%80%99%E2%80%99-2016-02-08.html
http://news.stirilettm.ro/eveniment/item/2938-parada-portului-popular-la-balul-%C3%AEnsura%C5%A3ilor%E2%80%99%E2%80%99-2016-02-08.html
https://www.youtube.com/watch?v=o1HXj4de3Nc&index=1&list=PL1wvzksjqdM6SxJ9n_qUqSvHHz0yAjoRI
https://www.youtube.com/watch?v=o1HXj4de3Nc&index=1&list=PL1wvzksjqdM6SxJ9n_qUqSvHHz0yAjoRI
https://www.youtube.com/watch?v=rFjI5_PdzAI
http://www.radiomures.ro/stiri/pompierii-de-la-isu-mures-ajutati-de-alpinisti-degajeaza-stancile-de-la-neagra.html
http://www.radiomures.ro/stiri/pompierii-de-la-isu-mures-ajutati-de-alpinisti-degajeaza-stancile-de-la-neagra.html
https://www.youtube.com/watch?v=IMiF9o8UiDo
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/3118-diplom%C4%83-de-excelen%C5%A3%C4%83-la-%E2%80%9Eultimul-raport%E2%80%9D-2016-02-24.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/3118-diplom%C4%83-de-excelen%C5%A3%C4%83-la-%E2%80%9Eultimul-raport%E2%80%9D-2016-02-24.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/3118-diplom%C4%83-de-excelen%C5%A3%C4%83-la-%E2%80%9Eultimul-raport%E2%80%9D-2016-02-24.html
https://www.youtube.com/watch?v=AxUA24xSYrE
https://www.youtube.com/watch?v=pfOAX0aobw4
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3,15-6,35 
2,05-3,15 (turism, Statistica) 

 http://news.stirilettm.ro/eveniment/item/3119-buc%C4%83%C5%A3i-de-
st%C3%A2nc%C4%83-pr%C4%83bu%C5%9Fite-pe-%C5%9Fosea-2016-02-24.html 

 https://www.youtube.com/watch?v=7tb1xjYdM2A 
02.03.2016 JURNALUL STII TV 
2,30-4,20 

 https://www.youtube.com/watch?v=M9yV6CPdYUg 
07.03.2016 JURNALUL STII TV 
10,17-10,50 

 http://www.radiomures.ro/stiri/primarul-din-tg-mures-face-apel-la-calm-de-10-
martie.html 
Publicat în 07 mar 2016 ora 3:30 pm de radiomures 

 https://www.youtube.com/watch?v=usmUHpRp2TA 
Híradó 2016. március 7. – Erdélyi Magyar Televízió 
8,32-9,47 
9,48-11,12 

 https://www.youtube.com/watch?v=TUEwPTvJ25I 
09.03.2016 JURNALUL STII TV 
Min 0,22-2,18 Marşul secuilor nu este autorizat 
Min 7,06-9,10 Îngrijirea cursurilor de ap , la control! 

 http://www.radiomures.ro/stiri/la-aceasta-ora-sunt-programate-sa-inceapa-manifestarile-
organizate-de-consiliul-national-secuiesc-la-monumentul-secuilor-martiri-din-tirgu-
mures.html 
Publicat în 10 martie 2016 ora 4:08 pm de radiomures 

 http://www.radiomures.ro/stiri/continua-manifestarile-dedicate-zilei-libertatii-secuiesti-la-
tirgu-mures.html 
Publicat în 10 martie 2016 ora 5:46 pm de radiomures 

 http://www.radiomures.ro/stiri/participantii-la-manifestarile-dedicate-zilei-libertatii-
secuiesti-doresc-sa-depuna-un-memoriu-la-institutia-prefectului-judetul-mures.html 
Publicat în 10 martie 2016 ora 6:25 pm de radiomures 

 http://www.radiomures.ro/stiri/reprezentantii-consiliului-national-secuiesc-au-depus-o-
petitie-la-prefectura-mures.html 
Publicat în 10 mar 2016 ora 7:29 pm de radiomures 

 https://www.youtube.com/watch?v=Khdd_medAWo 
Híradó 2016. március 10. – Erdélyi Magyar Televízió 
0-3,10 

 https://www.youtube.com/watch?v=DzuLDIM43oU 
11.03.2016 JURNALUL STII TV 
0-4,30 

 http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/mars-pe-strazile-din-targu-mures-5000-de-maghiari-
au-comemorat-ziua-liberatatii-secuilor-si-au-cerut-autonomie.html 

 http://news.stirilettm.ro/eveniment/item/3292-pentru-autonomie-au-
m%C4%83r%C5%9F%C4%83luit-f%C4%83r%C4%83-autoriza%C5%A3ie-2016-03-
11.html 

 https://www.youtube.com/watch?v=FxYZ6_79htQ 

http://news.stirilettm.ro/eveniment/item/3119-buc%C4%83%C5%A3i-de-st%C3%A2nc%C4%83-pr%C4%83bu%C5%9Fite-pe-%C5%9Fosea-2016-02-24.html
http://news.stirilettm.ro/eveniment/item/3119-buc%C4%83%C5%A3i-de-st%C3%A2nc%C4%83-pr%C4%83bu%C5%9Fite-pe-%C5%9Fosea-2016-02-24.html
https://www.youtube.com/watch?v=7tb1xjYdM2A
https://www.youtube.com/watch?v=M9yV6CPdYUg
http://www.radiomures.ro/stiri/primarul-din-tg-mures-face-apel-la-calm-de-10-martie.html
http://www.radiomures.ro/stiri/primarul-din-tg-mures-face-apel-la-calm-de-10-martie.html
https://www.youtube.com/watch?v=TUEwPTvJ25I
http://www.radiomures.ro/stiri/la-aceasta-ora-sunt-programate-sa-inceapa-manifestarile-organizate-de-consiliul-national-secuiesc-la-monumentul-secuilor-martiri-din-tirgu-mures.html
http://www.radiomures.ro/stiri/la-aceasta-ora-sunt-programate-sa-inceapa-manifestarile-organizate-de-consiliul-national-secuiesc-la-monumentul-secuilor-martiri-din-tirgu-mures.html
http://www.radiomures.ro/stiri/la-aceasta-ora-sunt-programate-sa-inceapa-manifestarile-organizate-de-consiliul-national-secuiesc-la-monumentul-secuilor-martiri-din-tirgu-mures.html
http://www.radiomures.ro/stiri/continua-manifestarile-dedicate-zilei-libertatii-secuiesti-la-tirgu-mures.html
http://www.radiomures.ro/stiri/continua-manifestarile-dedicate-zilei-libertatii-secuiesti-la-tirgu-mures.html
http://www.radiomures.ro/stiri/participantii-la-manifestarile-dedicate-zilei-libertatii-secuiesti-doresc-sa-depuna-un-memoriu-la-institutia-prefectului-judetul-mures.html
http://www.radiomures.ro/stiri/participantii-la-manifestarile-dedicate-zilei-libertatii-secuiesti-doresc-sa-depuna-un-memoriu-la-institutia-prefectului-judetul-mures.html
http://www.radiomures.ro/stiri/reprezentantii-consiliului-national-secuiesc-au-depus-o-petitie-la-prefectura-mures.html
http://www.radiomures.ro/stiri/reprezentantii-consiliului-national-secuiesc-au-depus-o-petitie-la-prefectura-mures.html
https://www.youtube.com/watch?v=DzuLDIM43oU
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/mars-pe-strazile-din-targu-mures-5000-de-maghiari-au-comemorat-ziua-liberatatii-secuilor-si-au-cerut-autonomie.html
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/mars-pe-strazile-din-targu-mures-5000-de-maghiari-au-comemorat-ziua-liberatatii-secuilor-si-au-cerut-autonomie.html
http://news.stirilettm.ro/eveniment/item/3292-pentru-autonomie-au-m%C4%83r%C5%9F%C4%83luit-f%C4%83r%C4%83-autoriza%C5%A3ie-2016-03-11.html
http://news.stirilettm.ro/eveniment/item/3292-pentru-autonomie-au-m%C4%83r%C5%9F%C4%83luit-f%C4%83r%C4%83-autoriza%C5%A3ie-2016-03-11.html
http://news.stirilettm.ro/eveniment/item/3292-pentru-autonomie-au-m%C4%83r%C5%9F%C4%83luit-f%C4%83r%C4%83-autoriza%C5%A3ie-2016-03-11.html
https://www.youtube.com/watch?v=FxYZ6_79htQ
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Híradó 2016. március 11. – Erdélyi Magyar Televízió 
3,27-4,16 

 https://www.youtube.com/watch?v=6bZK_bosXHY&feature=youtu.be 
17.03.2016 JURNALUL STII TV 
14,12-15,18 

 https://www.youtube.com/watch?v=YqrDSoRnU1g&feature=youtu.be 
1.03.2016 JURNALUL STII TV 
0-4,08 

 http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/3432-acas%C4%83-dup%C4%83-
%C5%9Fase-luni-%C3%AEn-afganistan-2016-03-23.html 
Wednesday, 23 March 2016 20:29 (prefectul apare în imagini) 

 http://www.radiomures.ro/stiri/ajutoarele-ue-se-lasa-inca-asteptate-in-mures.html 
Publicat în 24 martie 2016 ora 11:06 am de radiomures 

 http://www.radiomures.ro/stiri/doi-veterani-de-razboi-sarbatoriti-de-autoritatile-
muresene.html 
Publicat în 24 martie 2016 ora 8:34 pm de radiomures 

 https://www.youtube.com/watch?v=5vdkjuk8020 
24.03.2016 Jurnalul Stii TV 
Published on Mar 24, 2016 
2,35-4,42 

 http://www.radiomures.ro/stiri/tirgumuresenii-sunt-invitati-joi-la-o-actiune-de-
plantare.html 
Publicat în 29 martie 2016 ora 3:14 pm de radiomures 

 http://www.radiomures.ro/stiri/primarul-din-sovata-amendat-cu-80-000-de-lei-pentru-
steagul-tinutului-secuiesc.html 
Publicat în 30 martie 2016 ora 12:02 pm de radiomures 

 http://www.radiomures.ro/stiri/judetul-mures-poate-deveni-centru-de-excelenta-in-cel-
putin-patru-domenii-medicale.html 
Publicat în 30 martie 2016 ora 12:04 pm de radiomures 

 http://www.radiomures.ro/stiri/10-milioane-de-lei-decontati-de-cjas-pentru-muresenii-
tratati-in-strainatate.html 
Publicat în 30 martie 2016 ora 6:41 pm de radiomures 

 http://www.radiomures.ro/stiri/peste-7000-de-carduri-de-sanatate-au-ramas-
nedistribuite-in-judetul-mures.html 
Publicat în 30 martie 2016 ora 2:20 pm de radiomures 

 http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/3514-%C3%AEnc%C4%83-
f%C4%83r%C4%83-pachete-alimentare-gratuite-2016-03-30.html 
Wednesday, 30 March 2016 

 http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/3512-campanie-de-
%C3%AEmp%C4%83durire-2016-03-30.html 
Wednesday, 30 March 2016 

 https://www.youtube.com/watch?v=UPsY2h1yrlk&app=desktop 
Published on Mar 30, 2016 
18,22-19,27 

 https://www.youtube.com/watch?v=iviX4FsOsvc&index=3&list=PL1wvzksjqdM6SxJ9n_q
UqSvHHz0yAjoRI 

https://www.youtube.com/watch?v=6bZK_bosXHY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YqrDSoRnU1g&feature=youtu.be
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/3432-acas%C4%83-dup%C4%83-%C5%9Fase-luni-%C3%AEn-afganistan-2016-03-23.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/3432-acas%C4%83-dup%C4%83-%C5%9Fase-luni-%C3%AEn-afganistan-2016-03-23.html
http://www.radiomures.ro/stiri/ajutoarele-ue-se-lasa-inca-asteptate-in-mures.html
http://www.radiomures.ro/stiri/doi-veterani-de-razboi-sarbatoriti-de-autoritatile-muresene.html
http://www.radiomures.ro/stiri/doi-veterani-de-razboi-sarbatoriti-de-autoritatile-muresene.html
https://www.youtube.com/watch?v=5vdkjuk8020
http://www.radiomures.ro/stiri/tirgumuresenii-sunt-invitati-joi-la-o-actiune-de-plantare.html
http://www.radiomures.ro/stiri/tirgumuresenii-sunt-invitati-joi-la-o-actiune-de-plantare.html
http://www.radiomures.ro/stiri/primarul-din-sovata-amendat-cu-80-000-de-lei-pentru-steagul-tinutului-secuiesc.html
http://www.radiomures.ro/stiri/primarul-din-sovata-amendat-cu-80-000-de-lei-pentru-steagul-tinutului-secuiesc.html
http://www.radiomures.ro/stiri/judetul-mures-poate-deveni-centru-de-excelenta-in-cel-putin-patru-domenii-medicale.html
http://www.radiomures.ro/stiri/judetul-mures-poate-deveni-centru-de-excelenta-in-cel-putin-patru-domenii-medicale.html
http://www.radiomures.ro/stiri/10-milioane-de-lei-decontati-de-cjas-pentru-muresenii-tratati-in-strainatate.html
http://www.radiomures.ro/stiri/10-milioane-de-lei-decontati-de-cjas-pentru-muresenii-tratati-in-strainatate.html
http://www.radiomures.ro/stiri/peste-7000-de-carduri-de-sanatate-au-ramas-nedistribuite-in-judetul-mures.html
http://www.radiomures.ro/stiri/peste-7000-de-carduri-de-sanatate-au-ramas-nedistribuite-in-judetul-mures.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/3514-%C3%AEnc%C4%83-f%C4%83r%C4%83-pachete-alimentare-gratuite-2016-03-30.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/3514-%C3%AEnc%C4%83-f%C4%83r%C4%83-pachete-alimentare-gratuite-2016-03-30.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/3512-campanie-de-%C3%AEmp%C4%83durire-2016-03-30.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/3512-campanie-de-%C3%AEmp%C4%83durire-2016-03-30.html
https://www.youtube.com/watch?v=UPsY2h1yrlk&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=iviX4FsOsvc&index=3&list=PL1wvzksjqdM6SxJ9n_qUqSvHHz0yAjoRI
https://www.youtube.com/watch?v=iviX4FsOsvc&index=3&list=PL1wvzksjqdM6SxJ9n_qUqSvHHz0yAjoRI
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 Híradó 2016. március 30. – Erdélyi Magyar Televízió 
3,25-5,26 

 http://news.stirilettm.ro/social-si-sanatate/item/3529-plant%C4%83m-pentru-viitorul-
planetei-2016-03-31.html 

 http://www.radiomures.ro/stiri/200-de-voluntari-targumureseni-au-plantat-azi-pentru-
viitor.html 
Publicat în 31 martie 2016 ora 3:33 pm de radiomures 

 https://www.youtube.com/watch?v=I9HFqIz4xVg&index=1&list=PL1wvzksjqdM6SxJ9n_q
UqSvHHz0yAjoRI 
Híradó 2016. április 1. – Erdélyi Magyar Televízió 
14,10-15,48 

 https://www.youtube.com/watch?v=YVI7SwVSTKs&feature=youtu.be 
11 04 2016 JURNALUL STII TV 
7,16-11,35 

 https://www.youtube.com/watch?v=qgvZ0__t4Uk&feature=youtu.be 
12 04 2016 JURNALUL STII TV 
0-3,27 

 https://www.youtube.com/watch?v=uLfSPl-JhXc 
0-4,51 

 http://www.zi-de-zi.ro/video-prefectul-de-mures-mesaj-pentru-elita-matematicienilor/ 
 https://www.youtube.com/watch?v=vuyiwI2k8OU&feature=youtu.be 

20 04 2016 JURNALUL STII TV 
Published on Apr 20, 2016 

 http://www.radiomures.ro/stiri/capacele-de-canal-defecte-de-pe-dn-15-din-sangeorgiu-
de-mures-vor-fi-inlocuite.html 

 25.04.2016 
 https://www.youtube.com/watch?v=ZHFqu0ONmwg 

16,38-17,44 
 https://www.youtube.com/watch?v=JzrkVhZJuIQ&feature=youtu.be 

7,26-9,43 
 http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/3816-programe-na%C5%A3ionale-

pentru-sectorul-imm-2016-04-27.html 
 http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/3817-asisten%C5%A3a-

social%C4%83-sprijinit%C4%83-2016-04-27.html 
 http://www.radiomures.ro/stiri/5-000-de-mame-din-judetul-mures-vor-primi-mai-multi-

bani-incepand-cu-1-iulie.html 
 http://news.stirilettm.ro/eveniment/item/3832-azomure%C5%9F-

%E2%80%99%E2%80%99gazda%E2%80%9D-activ%C4%83rii-planului-ro%C5%9Fu-
2016-04-28.html 

 http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/3831-ziua-veteranilor-de-
r%C4%83zboi-2016-04-28.html 

 https://www.youtube.com/watch?v=_kL7GLNgPqk&feature=youtu.be 
 https://www.youtube.com/watch?v=7ECIcuSSkCU 

0-3,22 
 http://www.radiomures.ro/stiri/atentie-la-focul-neautorizat-si-la-peturi-incepe-sezonul-

de-gratare.html 

http://news.stirilettm.ro/social-si-sanatate/item/3529-plant%C4%83m-pentru-viitorul-planetei-2016-03-31.html
http://news.stirilettm.ro/social-si-sanatate/item/3529-plant%C4%83m-pentru-viitorul-planetei-2016-03-31.html
http://www.radiomures.ro/stiri/200-de-voluntari-targumureseni-au-plantat-azi-pentru-viitor.html
http://www.radiomures.ro/stiri/200-de-voluntari-targumureseni-au-plantat-azi-pentru-viitor.html
https://www.youtube.com/watch?v=I9HFqIz4xVg&index=1&list=PL1wvzksjqdM6SxJ9n_qUqSvHHz0yAjoRI
https://www.youtube.com/watch?v=I9HFqIz4xVg&index=1&list=PL1wvzksjqdM6SxJ9n_qUqSvHHz0yAjoRI
https://www.youtube.com/watch?v=YVI7SwVSTKs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qgvZ0__t4Uk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uLfSPl-JhXc
http://www.zi-de-zi.ro/video-prefectul-de-mures-mesaj-pentru-elita-matematicienilor/
https://www.youtube.com/watch?v=vuyiwI2k8OU&feature=youtu.be
http://www.radiomures.ro/stiri/capacele-de-canal-defecte-de-pe-dn-15-din-sangeorgiu-de-mures-vor-fi-inlocuite.html
http://www.radiomures.ro/stiri/capacele-de-canal-defecte-de-pe-dn-15-din-sangeorgiu-de-mures-vor-fi-inlocuite.html
https://www.youtube.com/watch?v=JzrkVhZJuIQ&feature=youtu.be
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/3816-programe-na%C5%A3ionale-pentru-sectorul-imm-2016-04-27.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/3816-programe-na%C5%A3ionale-pentru-sectorul-imm-2016-04-27.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/3817-asisten%C5%A3a-social%C4%83-sprijinit%C4%83-2016-04-27.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/3817-asisten%C5%A3a-social%C4%83-sprijinit%C4%83-2016-04-27.html
http://www.radiomures.ro/stiri/5-000-de-mame-din-judetul-mures-vor-primi-mai-multi-bani-incepand-cu-1-iulie.html
http://www.radiomures.ro/stiri/5-000-de-mame-din-judetul-mures-vor-primi-mai-multi-bani-incepand-cu-1-iulie.html
http://news.stirilettm.ro/eveniment/item/3832-azomure%C5%9F-%E2%80%99%E2%80%99gazda%E2%80%9D-activ%C4%83rii-planului-ro%C5%9Fu-2016-04-28.html
http://news.stirilettm.ro/eveniment/item/3832-azomure%C5%9F-%E2%80%99%E2%80%99gazda%E2%80%9D-activ%C4%83rii-planului-ro%C5%9Fu-2016-04-28.html
http://news.stirilettm.ro/eveniment/item/3832-azomure%C5%9F-%E2%80%99%E2%80%99gazda%E2%80%9D-activ%C4%83rii-planului-ro%C5%9Fu-2016-04-28.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/3831-ziua-veteranilor-de-r%C4%83zboi-2016-04-28.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/3831-ziua-veteranilor-de-r%C4%83zboi-2016-04-28.html
https://www.youtube.com/watch?v=_kL7GLNgPqk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7ECIcuSSkCU
http://www.radiomures.ro/stiri/atentie-la-focul-neautorizat-si-la-peturi-incepe-sezonul-de-gratare.html
http://www.radiomures.ro/stiri/atentie-la-focul-neautorizat-si-la-peturi-incepe-sezonul-de-gratare.html
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Publicat în 30 apr 2016 ora 3:30 pm de radiomures 
 http://www.radiomures.ro/stiri/peste-350-milioane-de-lei-pentru-alegerile-locale-din-

2016.html 
Publicat în 05 mai 2016 ora 5:29 pm de radiomures 

 http://www.radiomures.ro/stiri/peste-500-de-sectii-votare-in-judetul-mures-pentru-
alegerile-din-5-iunie.html 
Publicat în 05 mai 2016 ora 7:17 pm de radiomures 

 http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/3889-gata-cu-frauda-la-alegeri-
2016-05-05.html 

 http://www.radiomures.ro/stiri/incep-lucrarile-pe-sectiunea-ogra-campia-turzii-a-
autostrazii-transilvania.html 
Publicat în 06 mai 2016 ora 2:15 pm de radiomures 

 http://www.radiomures.ro/stiri/azi-la-tirgu-mures-ca-si-in-alte-orase-din-tara-s-a-
celebrat-ziua-independentei-a-victoriei-aliatilor-in-cel-de-al-doilea-razboi-mondial-si-a-
europei.html 
Publicat în 09 mai 2016 ora 2:17 pm de radiomures 

 https://www.youtube.com/watch?v=Y1W7bjQyKLg 
09.05.2016 Jurnalul Stii TV 
3,13-6 

 http://news.stirilettm.ro/eveniment/item/3917-9-mai-%E2%80%93-tripl%C4%83-
semnifica%C5%A3ie-pentru-rom%C3%A2ni-2016-05-09.html 
Monday, 09 May 2016 18:43 

 http://news.stirilettm.ro/eveniment/item/3915-merite-recunoscute-festiv-2016-05-
09.html 
Monday, 09 May 2016 18:41 

 http://www.radiomures.ro/stiri/80-de-noi-angajati-in-cadrul-mai-la-mures.html 
Publicat în 16 mai 2016 ora 3:19 pm de radiomures 

 http://www.radiomures.ro/stiri/25-din-populatia-judetului-mures-va-beneficia-de-
ajutoare-de-la-ue.html 
Publicat în 18 mai 2016 ora 1:23 pm de radiomures 

 http://www.radiomures.ro/stiri/se-schimba-capacele-de-canal-de-pe-dn-15-a.html 
Publicat în 18 mai 2016 ora 1:27 pm de radiomures 

 http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/4003-alegeri-f%C4%83r%C4%83-
incidente-2016-05-18.html 

 http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/4016-capacele-se-schimb%C4%83-
problemele-r%C4%83m%C3%A2n-2016-05-19.html 

 http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/4017-pachetele-alimentare-
dup%C4%83-alegeri-2016-05-19.html 

 https://www.youtube.com/watch?v=GFKoZEREsUU&feature=youtu.be 
4,41 - 7,33 
13,35 - 14,23 
20 05 2016 JURNALUL STII TV 
0-3,52 
6,50 - 10,24 

 https://www.youtube.com/watch?v=6G-oXUQrsD0&feature=youtu.be 

http://www.radiomures.ro/stiri/peste-350-milioane-de-lei-pentru-alegerile-locale-din-2016.html
http://www.radiomures.ro/stiri/peste-350-milioane-de-lei-pentru-alegerile-locale-din-2016.html
http://www.radiomures.ro/stiri/peste-500-de-sectii-votare-in-judetul-mures-pentru-alegerile-din-5-iunie.html
http://www.radiomures.ro/stiri/peste-500-de-sectii-votare-in-judetul-mures-pentru-alegerile-din-5-iunie.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/3889-gata-cu-frauda-la-alegeri-2016-05-05.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/3889-gata-cu-frauda-la-alegeri-2016-05-05.html
http://www.radiomures.ro/stiri/incep-lucrarile-pe-sectiunea-ogra-campia-turzii-a-autostrazii-transilvania.html
http://www.radiomures.ro/stiri/incep-lucrarile-pe-sectiunea-ogra-campia-turzii-a-autostrazii-transilvania.html
http://www.radiomures.ro/stiri/azi-la-tirgu-mures-ca-si-in-alte-orase-din-tara-s-a-celebrat-ziua-independentei-a-victoriei-aliatilor-in-cel-de-al-doilea-razboi-mondial-si-a-europei.html
http://www.radiomures.ro/stiri/azi-la-tirgu-mures-ca-si-in-alte-orase-din-tara-s-a-celebrat-ziua-independentei-a-victoriei-aliatilor-in-cel-de-al-doilea-razboi-mondial-si-a-europei.html
http://www.radiomures.ro/stiri/azi-la-tirgu-mures-ca-si-in-alte-orase-din-tara-s-a-celebrat-ziua-independentei-a-victoriei-aliatilor-in-cel-de-al-doilea-razboi-mondial-si-a-europei.html
https://www.youtube.com/watch?v=Y1W7bjQyKLg
http://news.stirilettm.ro/eveniment/item/3917-9-mai-%E2%80%93-tripl%C4%83-semnifica%C5%A3ie-pentru-rom%C3%A2ni-2016-05-09.html
http://news.stirilettm.ro/eveniment/item/3917-9-mai-%E2%80%93-tripl%C4%83-semnifica%C5%A3ie-pentru-rom%C3%A2ni-2016-05-09.html
http://news.stirilettm.ro/eveniment/item/3915-merite-recunoscute-festiv-2016-05-09.html
http://news.stirilettm.ro/eveniment/item/3915-merite-recunoscute-festiv-2016-05-09.html
http://www.radiomures.ro/stiri/80-de-noi-angajati-in-cadrul-mai-la-mures.html
http://www.radiomures.ro/stiri/25-din-populatia-judetului-mures-va-beneficia-de-ajutoare-de-la-ue.html
http://www.radiomures.ro/stiri/25-din-populatia-judetului-mures-va-beneficia-de-ajutoare-de-la-ue.html
http://www.radiomures.ro/stiri/se-schimba-capacele-de-canal-de-pe-dn-15-a.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/4003-alegeri-f%C4%83r%C4%83-incidente-2016-05-18.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/4003-alegeri-f%C4%83r%C4%83-incidente-2016-05-18.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/4016-capacele-se-schimb%C4%83-problemele-r%C4%83m%C3%A2n-2016-05-19.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/4016-capacele-se-schimb%C4%83-problemele-r%C4%83m%C3%A2n-2016-05-19.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/4017-pachetele-alimentare-dup%C4%83-alegeri-2016-05-19.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/4017-pachetele-alimentare-dup%C4%83-alegeri-2016-05-19.html
https://www.youtube.com/watch?v=GFKoZEREsUU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=p36DJC00GBo&feature=youtu.be
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24.05.2016 Jurnalul Stii TV 
3,43-4,57 

 https://www.youtube.com/watch?v=FHxsHVIN3MY&feature=youtu.be 
25 05 2016 JURNALUL STII TV 
5,08-7,33 

 http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/4061-cazuri-pierdute-de-fisc-2016-
05-25.html 

 http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/4055-meseria-de-profesor-
%E2%80%93-ca-nicio-alt%C4%83-meserie-2016-05-25.html 

 http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/4059-verificare-a-sistemului-anti-
fraud%C4%83-la-vot-2016-05-25.html 

 http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/4061-cazuri-pierdute-de-fisc-2016-
05-25.html 

 http://www.radiomures.ro/stiri/videofm-despre-rezultatele-alegerilor-locale-2016.html 
Publicat în 06 iunie 2016 ora 4:05 pm de radiomures 

 http://www.radiomures.ro/stiri/in-judetul-mures-buletinele-de-vot-au-fost-suficiente.html 
Publicat în 06 iunie 2016 ora 12:39 pm de radiomures 

 http://www.radiomures.ro/stiri/martirii-romani-de-la-oarba-de-mures-sunt-comemorati-
de-ziua-eroilor.html 
Publicat în 09 iunie 2016 ora 12:19 pm de radiomures 

 http://www.radiomures.ro/stiri/una-dintre-halele-foto-de-la-combinatul-azomures-a-
devenit-pentru-o-seara-spatiu-cultural.html 

 Publicat în 09 iun 2016 ora 8:59 pm de radiomures 
 https://www.youtube.com/watch?v=zLTpcLyc_58 

17 06 2016 JURNALUL STII TV 
 http://www.antena3.ro/actualitate/o-localitate-din-mures-lovita-de-ceea-ce-localnicii-

descriu-ca-fiind-o-tornada-40-de-case-afectate-363272.html 
DE D.G.   •   19 IUN 2016   •   23:58 

 http://www.romaniatv.net/sute-de-case-maturate-in-10-minute-de-o-tornada-
infioratoare-ce-a-avut-loc-in-mures_299326.html 

Publicat: Luni, 20 Iunie 2016 11:09 // Actualizat: Luni, 20 Iunie 2016 11:09 // 
Sursa: romaniatv.net  

 http://ziare.realitatea.net/mures-un-barbat-a-cazut-de-pe-casa-la-cuci-in-timp-ce-
incerca-sa-repare-acoperisul-distrus-de-tornada_1962479.html 
20 Jun 2016, 16:20 

 http://www.realitatea.net/tragedie-in-mure-o-feti-a-de-doi-ani-a-murit-dupa-ce-un-
copac-a-cazut-pe-ma-ina-in-care-se-afla_1949580.html 
Luni, 20 Iunie 2016 09:03 Surs : REALITATEA.NET 

 http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/Doi+oameni+au+murit+din+cauza+vr
emii+aspre 
Publicat 09:50 20.06.16 

 http://www.antena3.ro/actualitate/locale/furtuna-violenta-in-judetul-mures-o-fetita-a-
murit-iar-40-de-case-au-fost-afectate-de-o-tornada-363286.html 
DE 20 IUN 2016   •   00:39 

 http://www.radiomures.ro/stiri/sute-de-gospodarii-din-2-localitati-muresene-au-fost-
afectate-aseara-de-o-furtuna-puternica.html 

https://www.youtube.com/watch?v=FHxsHVIN3MY&feature=youtu.be
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/4061-cazuri-pierdute-de-fisc-2016-05-25.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/4061-cazuri-pierdute-de-fisc-2016-05-25.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/4055-meseria-de-profesor-%E2%80%93-ca-nicio-alt%C4%83-meserie-2016-05-25.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/4055-meseria-de-profesor-%E2%80%93-ca-nicio-alt%C4%83-meserie-2016-05-25.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/4059-verificare-a-sistemului-anti-fraud%C4%83-la-vot-2016-05-25.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/4059-verificare-a-sistemului-anti-fraud%C4%83-la-vot-2016-05-25.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/4061-cazuri-pierdute-de-fisc-2016-05-25.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/4061-cazuri-pierdute-de-fisc-2016-05-25.html
http://www.radiomures.ro/stiri/videofm-despre-rezultatele-alegerilor-locale-2016.html
http://www.radiomures.ro/stiri/in-judetul-mures-buletinele-de-vot-au-fost-suficiente.html
http://www.radiomures.ro/stiri/martirii-romani-de-la-oarba-de-mures-sunt-comemorati-de-ziua-eroilor.html
http://www.radiomures.ro/stiri/martirii-romani-de-la-oarba-de-mures-sunt-comemorati-de-ziua-eroilor.html
http://www.radiomures.ro/stiri/una-dintre-halele-foto-de-la-combinatul-azomures-a-devenit-pentru-o-seara-spatiu-cultural.html
http://www.radiomures.ro/stiri/una-dintre-halele-foto-de-la-combinatul-azomures-a-devenit-pentru-o-seara-spatiu-cultural.html
https://www.youtube.com/watch?v=zLTpcLyc_58
http://www.antena3.ro/actualitate/o-localitate-din-mures-lovita-de-ceea-ce-localnicii-descriu-ca-fiind-o-tornada-40-de-case-afectate-363272.html
http://www.antena3.ro/actualitate/o-localitate-din-mures-lovita-de-ceea-ce-localnicii-descriu-ca-fiind-o-tornada-40-de-case-afectate-363272.html
http://www.antena3.ro/autor/d-g-.html
http://www.romaniatv.net/sute-de-case-maturate-in-10-minute-de-o-tornada-infioratoare-ce-a-avut-loc-in-mures_299326.html
http://www.romaniatv.net/sute-de-case-maturate-in-10-minute-de-o-tornada-infioratoare-ce-a-avut-loc-in-mures_299326.html
http://www.romaniatv.net/
http://ziare.realitatea.net/mures-un-barbat-a-cazut-de-pe-casa-la-cuci-in-timp-ce-incerca-sa-repare-acoperisul-distrus-de-tornada_1962479.html
http://ziare.realitatea.net/mures-un-barbat-a-cazut-de-pe-casa-la-cuci-in-timp-ce-incerca-sa-repare-acoperisul-distrus-de-tornada_1962479.html
http://www.realitatea.net/tragedie-in-mure-o-feti-a-de-doi-ani-a-murit-dupa-ce-un-copac-a-cazut-pe-ma-ina-in-care-se-afla_1949580.html
http://www.realitatea.net/tragedie-in-mure-o-feti-a-de-doi-ani-a-murit-dupa-ce-un-copac-a-cazut-pe-ma-ina-in-care-se-afla_1949580.html
http://www.realitatea.net/
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/Doi+oameni+au+murit+din+cauza+vremii+aspre
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/Doi+oameni+au+murit+din+cauza+vremii+aspre
http://www.antena3.ro/actualitate/locale/furtuna-violenta-in-judetul-mures-o-fetita-a-murit-iar-40-de-case-au-fost-afectate-de-o-tornada-363286.html
http://www.antena3.ro/actualitate/locale/furtuna-violenta-in-judetul-mures-o-fetita-a-murit-iar-40-de-case-au-fost-afectate-de-o-tornada-363286.html
http://www.radiomures.ro/stiri/sute-de-gospodarii-din-2-localitati-muresene-au-fost-afectate-aseara-de-o-furtuna-puternica.html
http://www.radiomures.ro/stiri/sute-de-gospodarii-din-2-localitati-muresene-au-fost-afectate-aseara-de-o-furtuna-puternica.html
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Publicat în 20 iun 2016 ora 1:59 pm de radiomures 
 http://www.radiomures.ro/stiri/update-imagini-in-exclusivitate-cu-tornada-care-s-a-

format-in-apropiere-de-targumures-tornada-in-mures-peste-300-de-case-afectate-si-o-
fetita-de-2-ani-decedata.html 
Publicat în 20 iun 2016 ora 9:21 am de radiomures 

 http://www.europafm.ro/sute-de-case-afectate-de-o-furtuna-violenta-in-mures-o-fetita-
de-doi-ani-a-murit/ 
20 Iun 2016 

 http://www.radiomures.ro/stiri/furtuna-de-aseara-din-jud-mures-un-semn-de-la-
dumnezeu.html 
Publicat în 20 iun 2016 ora 6:45 pm de radiomures 

 http://news.stirilettm.ro/social-si-sanatate/item/4291-pr%C4%83p%C4%83d-
%C3%AEn-mure%C5%9F-dup%C4%83-furtun%C4%83-2016-06-20.html 

 http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/prapad-in-judetul-mures-sute-de-case-au-ramas-
fara-acoperisuri-in-urma-unei-tornade-spun-localnicii.html 
Sursa: Pro TV, Data publicarii: 20 Iunie 2016 

 http://www.antena3.ro/actualitate/locale/tornada-in-mures-peste-300-de-case-afectate-
si-un-copil-mort-363303.html 
DE M.Z.   •   20 IUN 2016   •   16:01 

 http://www.antena3.ro/actualitate/locale/furtuna-violenta-in-judetul-mures-o-fetita-a-
murit-iar-40-de-case-au-fost-afectate-de-o-tornada-363286.html 
DE 20 IUN 2016   •   00:39 

 https://www.youtube.com/watch?v=hBqO6WB6W48&feature=youtu.be 
 Televiziunea StiiTV 

Published on Jun 21, 2016 
 http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Exclusiv+Online/VIDEO+Jurnalul+EXCLUSIV+ONLINE+

al+diminetii+de+21+iunie+2016 
 http://www.radiomures.ro/stiri/culturile-agricole-din-comuna-cuci-afectate-intre-60-si-90-

de-tornada-de-duminica-seara.html 
Publicat în 21 iun 2016 ora 3:39 pm de radiomures 

 http://news.stirilettm.ro/eveniment/item/4323-situa%C5%A3ie-%C3%AEn-curs-de-
normalizare-2016-06-22.html 

 http://www.europafm.ro/mobilizare-exemplara-a-unor-localnici-din-mures-dupa-ce-
vijelia-le-a-distrus-casele-galerie-foto/ 
22 Iun 2016 

 http://stiri.tvr.ro/mobilizare-dupa-potop--oamenii-din-localitatile-cuci-si-dataseni--mures--
repara-casele-distruse-de-furtuna_75685.html 
22 Iunie 2016, 23:26 (actualizat 22 Iunie 2016, 23:45) 

 https://www.youtube.com/watch?v=3Powbg3dbyM 
Published on Jun 24, 2016 

 https://www.youtube.com/watch?v=_YQmXP4CEn8 
Published on Jun 24, 2016 
0 - 3,45 
3,46 – 5,40 
5,41 – 8,55 

 https://www.youtube.com/watch?v=v84v7sdkm04 

http://www.radiomures.ro/stiri/update-imagini-in-exclusivitate-cu-tornada-care-s-a-format-in-apropiere-de-targumures-tornada-in-mures-peste-300-de-case-afectate-si-o-fetita-de-2-ani-decedata.html
http://www.radiomures.ro/stiri/update-imagini-in-exclusivitate-cu-tornada-care-s-a-format-in-apropiere-de-targumures-tornada-in-mures-peste-300-de-case-afectate-si-o-fetita-de-2-ani-decedata.html
http://www.radiomures.ro/stiri/update-imagini-in-exclusivitate-cu-tornada-care-s-a-format-in-apropiere-de-targumures-tornada-in-mures-peste-300-de-case-afectate-si-o-fetita-de-2-ani-decedata.html
http://www.europafm.ro/sute-de-case-afectate-de-o-furtuna-violenta-in-mures-o-fetita-de-doi-ani-a-murit/
http://www.europafm.ro/sute-de-case-afectate-de-o-furtuna-violenta-in-mures-o-fetita-de-doi-ani-a-murit/
http://www.radiomures.ro/stiri/furtuna-de-aseara-din-jud-mures-un-semn-de-la-dumnezeu.html
http://www.radiomures.ro/stiri/furtuna-de-aseara-din-jud-mures-un-semn-de-la-dumnezeu.html
http://news.stirilettm.ro/social-si-sanatate/item/4291-pr%C4%83p%C4%83d-%C3%AEn-mure%C5%9F-dup%C4%83-furtun%C4%83-2016-06-20.html
http://news.stirilettm.ro/social-si-sanatate/item/4291-pr%C4%83p%C4%83d-%C3%AEn-mure%C5%9F-dup%C4%83-furtun%C4%83-2016-06-20.html
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/prapad-in-judetul-mures-sute-de-case-au-ramas-fara-acoperisuri-in-urma-unei-tornade-spun-localnicii.html
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/prapad-in-judetul-mures-sute-de-case-au-ramas-fara-acoperisuri-in-urma-unei-tornade-spun-localnicii.html
http://www.protv.ro/
http://www.antena3.ro/actualitate/locale/tornada-in-mures-peste-300-de-case-afectate-si-un-copil-mort-363303.html
http://www.antena3.ro/actualitate/locale/tornada-in-mures-peste-300-de-case-afectate-si-un-copil-mort-363303.html
http://www.antena3.ro/autor/m-z-.html
http://www.antena3.ro/actualitate/locale/furtuna-violenta-in-judetul-mures-o-fetita-a-murit-iar-40-de-case-au-fost-afectate-de-o-tornada-363286.html
http://www.antena3.ro/actualitate/locale/furtuna-violenta-in-judetul-mures-o-fetita-a-murit-iar-40-de-case-au-fost-afectate-de-o-tornada-363286.html
https://www.youtube.com/watch?v=hBqO6WB6W48&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UC1Y66Uyep-gufb3iBBf1-aQ
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Exclusiv+Online/VIDEO+Jurnalul+EXCLUSIV+ONLINE+al+diminetii+de+21+iunie+2016
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Exclusiv+Online/VIDEO+Jurnalul+EXCLUSIV+ONLINE+al+diminetii+de+21+iunie+2016
http://www.radiomures.ro/stiri/culturile-agricole-din-comuna-cuci-afectate-intre-60-si-90-de-tornada-de-duminica-seara.html
http://www.radiomures.ro/stiri/culturile-agricole-din-comuna-cuci-afectate-intre-60-si-90-de-tornada-de-duminica-seara.html
http://news.stirilettm.ro/eveniment/item/4323-situa%C5%A3ie-%C3%AEn-curs-de-normalizare-2016-06-22.html
http://news.stirilettm.ro/eveniment/item/4323-situa%C5%A3ie-%C3%AEn-curs-de-normalizare-2016-06-22.html
http://www.europafm.ro/mobilizare-exemplara-a-unor-localnici-din-mures-dupa-ce-vijelia-le-a-distrus-casele-galerie-foto/
http://www.europafm.ro/mobilizare-exemplara-a-unor-localnici-din-mures-dupa-ce-vijelia-le-a-distrus-casele-galerie-foto/
http://stiri.tvr.ro/mobilizare-dupa-potop--oamenii-din-localitatile-cuci-si-dataseni--mures--repara-casele-distruse-de-furtuna_75685.html
http://stiri.tvr.ro/mobilizare-dupa-potop--oamenii-din-localitatile-cuci-si-dataseni--mures--repara-casele-distruse-de-furtuna_75685.html
https://www.youtube.com/watch?v=3Powbg3dbyM
https://www.youtube.com/watch?v=_YQmXP4CEn8
https://www.youtube.com/watch?v=v84v7sdkm04
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27.06.2016 JURNALUL STII TV 
0 - 4,03 
4,04 - 6,40 
12 - 14,26 
20,15 – 21,38 
21,39 – 25,08 

 http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/4413-peti%C5%A3ie-pentru-
asigurarea-moto-2016-07-01.html 

 http://www.radiomures.ro/stiri/taxele-pentru-pasaport-permise-si-inmatricularea-
masinilor-se-pot-plati-si-online.html 

 http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/4450-scandal-la-colegiul-
na%C5%A3ional-unirea-2016-07-06.html 

 https://www.youtube.com/watch?v=stEryfrSab8&feature=youtu.be 
Published on Jul 7, 2016 

 http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/4462-
%C5%9Fedin%C5%A3%C4%83-de-mediere-cu-absen%C5%A3i-nemotiva%C5%A3i-
2016-07-07.html 

 http://www.radiomures.ro/stiri/videofm-situatie-extrem-de-tensionata-la-colegiul-
national-unirea-din-tg-mures.html 
Publicat în 08 iul 2016 ora 12:48 pm de radiomures 

 https://www.youtube.com/watch?v=bmm2Shh64Ww 
Híradó 2016. július 8. – Erdélyi Magyar Televízió 
3,35 – 5,34 

 http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/4484-scandalul-
unirea%E2%80%99%E2%80%99-continu%C4%83-2016-07-11.html 

 https://www.youtube.com/watch?v=06cDPdr3d_0&feature=youtu.be 
11.07.2016 Jurnalul Stii TV 
0 – 4,21 
5,50 – 9,37 

 http://www.radiomures.ro/stiri/festivalul-vaii-muresului.html 
Publicat în 24 iul 2016 ora 3:37 pm de radiomures 

 http://www.radiomures.ro/stiri/controale-la-magazinele-alimentare-din-mediul-rural.html 
Publicat în 26 iul 2016 ora 1:13 pm de radiomures 

 http://www.radiomures.ro/stiri/67-din-ajutoarele-alimentare-europene-au-fost-
distrubuite-in-mures.html 
Publicat în 27 iul 2016 ora 3:48 pm de radiomures 

 https://www.youtube.com/watch?v=YOSZeZHHRWo 
28.07.2016 Jurnalul Stii TV 
1,55 -  3,07 
3,08 – 5,23 

 http://www.radiomures.ro/stiri/astazi-este-ziua-imnului-national.html 
Publicat în 29 iul 2016 ora 9:56 am de radiomures 

 http://www.radiomures.ro/stiri/ziua-imnului-national-sarbatorita-la-tirgu-mures.html 
Publicat în 29 iul 2016 ora 1:11 pm de radiomures 

 https://www.youtube.com/watch?v=hcUcuozk7pA&feature=youtu.be 

http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/4413-peti%C5%A3ie-pentru-asigurarea-moto-2016-07-01.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/4413-peti%C5%A3ie-pentru-asigurarea-moto-2016-07-01.html
http://www.radiomures.ro/stiri/taxele-pentru-pasaport-permise-si-inmatricularea-masinilor-se-pot-plati-si-online.html
http://www.radiomures.ro/stiri/taxele-pentru-pasaport-permise-si-inmatricularea-masinilor-se-pot-plati-si-online.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/4450-scandal-la-colegiul-na%C5%A3ional-unirea-2016-07-06.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/4450-scandal-la-colegiul-na%C5%A3ional-unirea-2016-07-06.html
https://www.youtube.com/watch?v=stEryfrSab8&feature=youtu.be
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/4462-%C5%9Fedin%C5%A3%C4%83-de-mediere-cu-absen%C5%A3i-nemotiva%C5%A3i-2016-07-07.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/4462-%C5%9Fedin%C5%A3%C4%83-de-mediere-cu-absen%C5%A3i-nemotiva%C5%A3i-2016-07-07.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/4462-%C5%9Fedin%C5%A3%C4%83-de-mediere-cu-absen%C5%A3i-nemotiva%C5%A3i-2016-07-07.html
http://www.radiomures.ro/stiri/videofm-situatie-extrem-de-tensionata-la-colegiul-national-unirea-din-tg-mures.html
http://www.radiomures.ro/stiri/videofm-situatie-extrem-de-tensionata-la-colegiul-national-unirea-din-tg-mures.html
https://www.youtube.com/watch?v=bmm2Shh64Ww
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/4484-scandalul-unirea%E2%80%99%E2%80%99-continu%C4%83-2016-07-11.html
http://news.stirilettm.ro/administratie-si-politica/item/4484-scandalul-unirea%E2%80%99%E2%80%99-continu%C4%83-2016-07-11.html
https://www.youtube.com/watch?v=06cDPdr3d_0&feature=youtu.be
http://www.radiomures.ro/stiri/festivalul-vaii-muresului.html
http://www.radiomures.ro/stiri/controale-la-magazinele-alimentare-din-mediul-rural.html
http://www.radiomures.ro/stiri/67-din-ajutoarele-alimentare-europene-au-fost-distrubuite-in-mures.html
http://www.radiomures.ro/stiri/67-din-ajutoarele-alimentare-europene-au-fost-distrubuite-in-mures.html
https://www.youtube.com/watch?v=YOSZeZHHRWo
http://www.radiomures.ro/stiri/astazi-este-ziua-imnului-national.html
http://www.radiomures.ro/stiri/ziua-imnului-national-sarbatorita-la-tirgu-mures.html
https://www.youtube.com/watch?v=hcUcuozk7pA&feature=youtu.be
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29.07.2016 Jurnalul Stii TV 
0 – 6,05 

 http://www.radiomures.ro/stiri/12-ani-de-bucurie-pe-valea-muresului.html 
Publicat în 01 aug 2016 ora 8:46 am de radiomures 

 https://www.youtube.com/watch?v=j3s0a0dBpVI 
03.08.2016 Jurnalul Stii TV 
0 -  2,01 

 http://www.radiomures.ro/stiri/festivalul-proetnica-de-la-sighisoara-sub-patronajul-
presedintiei.html 
Publicat în 11 aug 2016 ora 3:27 pm de radiomures 

 https://www.youtube.com/watch?v=3jknCDGcrhs&feature=youtu.be 
11.06.2016 Jurnalul Stii TV 
3,08-6,08 

 http://www.radiomures.ro/stiri/se-verifica-distribuirea-ajutoarelor-alimentare-de-la-ue-in-
judetul-mures.html 
Publicat în 17 aug 2016 ora 10:04 am de radiomures 

 https://www.youtube.com/watch?v=HoUMv3jSS2U&feature=youtu.be 
24.08.2016 Jurnalul Stii TV 
11,35 – 14,20 

 https://www.youtube.com/watch?v=JSROppgf93s&feature=youtu.be 
29 08 2016 JURNAL STII TV TIRGU MURES 
8,26-12,26 
12,27-14,07 
14,08-16,20 

 http://www.tvrplus.ro/editie-convietuiri-481593 
 http://stirileprotv.ro/stiri/social/raul-mures-acoperit-de-ulei-si-o-spuma-alba-imaginile-

filmate-de-un-pescar-au-dus-la-deschiderea-unei-anchete.html 
 http://www.radiomures.ro/stiri/a-crescut-numarul-de-acte-de-violenta-in-scolile-

muresene.html 
Publicat în 31 aug 2016 ora 2:02 pm de radiomures 

 http://www.radiomures.ro/stiri/numarul-animalelor-de-carne-in-crestere-in-judetul-
mures.html 
Publicat în 31 aug 2016 ora 2:28 pm de radiomures 

 http://www.radiomures.ro/stiri/parapetul-sangeorgiu-de-mures-ramane-la-locul-lui.html 
Publicat în 01 sep 2016 ora 12:06 pm de radiomures 

 https://www.youtube.com/watch?v=P0Q5222zXak&feature=youtu.be 
0-3,33 

 http://www.radiomures.ro/stiri/incep-pregatirile-pentru-alegerile-parlamentare.html 
Publicat în 15 sep 2016 ora 3:45 pm de radiomures 

 http://www.radiomures.ro/stiri/investitorii-japonezi-interesati-de-judetul-mures.html 
Publicat în 16 sep 2016 ora 2:09 pm de radiomures 

 http://www.radiomures.ro/stiri/japonia-pune-la-bataie-toata-tehnologia-pentru-
olimpiada-din-2020.html 
Publicat în 16 sep 2016 ora 4:08 pm de radiomures 

 https://www.youtube.com/watch?v=T9HXX2UjN7I&feature=youtu.be 
2,30-6,30 

http://www.radiomures.ro/stiri/12-ani-de-bucurie-pe-valea-muresului.html
https://www.youtube.com/watch?v=j3s0a0dBpVI
http://www.radiomures.ro/stiri/festivalul-proetnica-de-la-sighisoara-sub-patronajul-presedintiei.html
http://www.radiomures.ro/stiri/festivalul-proetnica-de-la-sighisoara-sub-patronajul-presedintiei.html
https://www.youtube.com/watch?v=3jknCDGcrhs&feature=youtu.be
http://www.radiomures.ro/stiri/se-verifica-distribuirea-ajutoarelor-alimentare-de-la-ue-in-judetul-mures.html
http://www.radiomures.ro/stiri/se-verifica-distribuirea-ajutoarelor-alimentare-de-la-ue-in-judetul-mures.html
https://www.youtube.com/watch?v=HoUMv3jSS2U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JSROppgf93s&feature=youtu.be
http://www.tvrplus.ro/editie-convietuiri-481593
http://stirileprotv.ro/stiri/social/raul-mures-acoperit-de-ulei-si-o-spuma-alba-imaginile-filmate-de-un-pescar-au-dus-la-deschiderea-unei-anchete.html
http://stirileprotv.ro/stiri/social/raul-mures-acoperit-de-ulei-si-o-spuma-alba-imaginile-filmate-de-un-pescar-au-dus-la-deschiderea-unei-anchete.html
http://www.radiomures.ro/stiri/a-crescut-numarul-de-acte-de-violenta-in-scolile-muresene.html
http://www.radiomures.ro/stiri/a-crescut-numarul-de-acte-de-violenta-in-scolile-muresene.html
http://www.radiomures.ro/stiri/numarul-animalelor-de-carne-in-crestere-in-judetul-mures.html
http://www.radiomures.ro/stiri/numarul-animalelor-de-carne-in-crestere-in-judetul-mures.html
http://www.radiomures.ro/stiri/parapetul-sangeorgiu-de-mures-ramane-la-locul-lui.html
https://www.youtube.com/watch?v=P0Q5222zXak&feature=youtu.be
http://www.radiomures.ro/stiri/incep-pregatirile-pentru-alegerile-parlamentare.html
http://www.radiomures.ro/stiri/investitorii-japonezi-interesati-de-judetul-mures.html
http://www.radiomures.ro/stiri/japonia-pune-la-bataie-toata-tehnologia-pentru-olimpiada-din-2020.html
http://www.radiomures.ro/stiri/japonia-pune-la-bataie-toata-tehnologia-pentru-olimpiada-din-2020.html
https://www.youtube.com/watch?v=T9HXX2UjN7I&feature=youtu.be
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 https://www.youtube.com/watch?v=XC1H6Gtb1ps 
2,54-6,37 

 http://www.radiomures.ro/stiri/reprezentantii-functionarilor-publici-se-intalnesc-la-tirgu-
mures.html 
Publicat în 21 sep 2016 ora 8:11 pm de radiomures 

 http://www.radiomures.ro/stiri/functionari-publici-din-sase-judete-se-intalnesc-la-tirgu-
mures.html 
Publicat în 22 sep 2016 ora 2:04 pm de radiomures 

 https://www.youtube.com/watch?v=JJWitO2w5Wk 
26.09.2016 Jurnalul Stii TV 
0-3,55 

 https://www.youtube.com/watch?v=TMFvui6XPgQ 
27.09.2016 Jurnalul Stii TV 
0-3,02 

 https://www.youtube.com/watch?v=QJpu_hg43Fo 
28.09.2016 Jurnalul Stii TV 
0-2,49 

 https://www.youtube.com/watch?v=pPrcLK2KwrA&feature=youtu.be 
29.09.2016 JURNALUL STII TV 
0-4,03 
7,45-9,35 
9,36-11,16 

 https://www.youtube.com/watch?v=fmtUDvuT3NU 
06.10.2016 Jurnalul Stii Tv Tirgu Mures 
0-3,25 
8,05-8,52 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ha2IvYxViq8 
11,15-14,14 

 https://www.youtube.com/watch?v=A79XXurPENM&feature=youtu.be 
10 10 2016 Jurnalul Stii TV 
0-5,07  
16,34-20,35 

 http://www.radiomures.ro/stiri/bani-de-la-guvern-pentru-17-localitati-muresene-afectate-
de-inundatii.html 
Publicat în 19 oct 2016 ora 2:50 pm de radiomures 

 https://www.youtube.com/watch?v=47cePyRVOhA 
24 10 2016 Jurnalul Stii Tv Tirgu Mures 
0-2,40 

 http://www.radiomures.ro/stiri/ziua-armatei-a-fost-sarbatorita-astazi-la-tirgu-mures.html 
Publicat în 25 oct 2016 ora 3:03 pm de radiomures 

 https://www.youtube.com/watch?v=7Rnz3Zs-4E0 
25 10 2016 JURNALUL STII TV 
0-4,05 

 https://www.youtube.com/watch?v=gqKvhIiSZCg 
26.10.2016 FETE FETE STII TV - CRISTIAN TUCA 

 https://www.youtube.com/watch?v=GJGpmhEEGYw 

https://www.youtube.com/watch?v=XC1H6Gtb1ps
http://www.radiomures.ro/stiri/reprezentantii-functionarilor-publici-se-intalnesc-la-tirgu-mures.html
http://www.radiomures.ro/stiri/reprezentantii-functionarilor-publici-se-intalnesc-la-tirgu-mures.html
http://www.radiomures.ro/stiri/functionari-publici-din-sase-judete-se-intalnesc-la-tirgu-mures.html
http://www.radiomures.ro/stiri/functionari-publici-din-sase-judete-se-intalnesc-la-tirgu-mures.html
https://www.youtube.com/watch?v=JJWitO2w5Wk
https://www.youtube.com/watch?v=TMFvui6XPgQ
https://www.youtube.com/watch?v=QJpu_hg43Fo
https://www.youtube.com/watch?v=fmtUDvuT3NU
https://www.youtube.com/watch?v=Ha2IvYxViq8
https://www.youtube.com/watch?v=A79XXurPENM&feature=youtu.be
http://www.radiomures.ro/stiri/bani-de-la-guvern-pentru-17-localitati-muresene-afectate-de-inundatii.html
http://www.radiomures.ro/stiri/bani-de-la-guvern-pentru-17-localitati-muresene-afectate-de-inundatii.html
https://www.youtube.com/watch?v=47cePyRVOhA
http://www.radiomures.ro/stiri/ziua-armatei-a-fost-sarbatorita-astazi-la-tirgu-mures.html
https://www.youtube.com/watch?v=7Rnz3Zs-4E0
https://www.youtube.com/watch?v=GJGpmhEEGYw
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27.10.2016 Jurnalul Stii TV Tirgu Mures 
6,10-8,18 

 11 11 2016 JURNALUL STII TV TIRGU MURES 
7,49-9,31 

 http://www.radiomures.ro/stiri/doua-zone-din-judetul-mures-raman-inca-fara-contracte-
de-deszapezire.html 
Publicat în 21 noi 2016 ora 12:14 pm de radiomures 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ajr8VwkMO5M 
24.11.2016 Jurnalul Stii TV Tirgu Mures 
6,45-10 

 https://www.youtube.com/watch?v=577xeMQvj_A 
30 11 2016 JURNALUL STII TV TIRGU MURES 
0-2 
5,18-7,02 

 http://www.radiomures.ro/stiri/trei-personalitati-muresene-au-primit-fibula-de-la-
suseni.html 
Publicat în 01 dec 2016 ora 3:45 pm de radiomures 

 http://www.zi-de-zi.ro/2016/12/01/video-sobrietate-de-ziua-nationala-la-tirgu-mures/ 
 http://www.zi-de-zi.ro/2016/12/01/video-foto-performeri-mureseni-distinsi-cu-fibula-de-

la-suseni/ 
 https://www.youtube.com/watch?v=kvHK-5ldZ6c 
 (02.12.2016 Jurnalul Ştii TV –2 ştiri, la deschidere: decernarea Fibulei de la Suseni şi 

Parada de 1 Decembrie)  
 https://www.youtube.com/watch?v=JXkNC5tGuV0 

Híradó 2016. december 6. – Erdélyi Magyar Televízió 
17,05-18,35 

 https://www.youtube.com/watch?v=5jpa3y9phDA&feature=youtu.be 
13.12.2016 Jurnalul Stii TV Tirgu Mures 
9,15-12,25 

 https://www.youtube.com/watch?v=nmGpFfTzTP4&feature=youtu.be 
21 12 2016 Jurnalul Stii TV Tirgu Mures 
0-3,22. 
La începutul anului 2016 s-au transmis din nou solicit ri de acreditare c tre pres , fiind 

primite un num r de 32 de cereri, care au fost rezolvate în termen.  
 S-a realizat monitorizarea şi analiza permanent  a informa iilor din mass-media şi 
informarea zilnic  a prefectului, cu privire la datele care îl privesc direct, dar şi cele vizând alte 
domenii de interes (şedin e de guvern, institu ii deconcentrate, nout i de natur  legislativ , 
proiecte şi programe guvernamentale). 
 Ca urmare a dispozi iilor date cu ocazia recontrolului Corpului de Control al MAI, la 
nivelul Cancelariei s-a elaborat revizia la procedura de postare pe site, iar în urma derul rii 
misiunii de audit au fost revizuite toate procedurile referitoare la activitatea Cancelariei.  

Au fost elaborate şi postate pe site-ul institu iei CV-urile prefectului şi subprefectului, 
înso ite de fotografii, şi mesajul prefectului Lucian Goga, în sec iunea „Conducerea institu iei”. 
Totodat , ca urmare a dispozi iilor MAI, s-a trecut şi la postarea agendei s pt mânale a 
prefectului, la aceeaşi sec iune. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ouYIhAjRXSM
http://www.radiomures.ro/stiri/doua-zone-din-judetul-mures-raman-inca-fara-contracte-de-deszapezire.html
http://www.radiomures.ro/stiri/doua-zone-din-judetul-mures-raman-inca-fara-contracte-de-deszapezire.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ajr8VwkMO5M
https://www.youtube.com/watch?v=577xeMQvj_A
http://www.radiomures.ro/stiri/trei-personalitati-muresene-au-primit-fibula-de-la-suseni.html
http://www.radiomures.ro/stiri/trei-personalitati-muresene-au-primit-fibula-de-la-suseni.html
http://www.zi-de-zi.ro/2016/12/01/video-sobrietate-de-ziua-nationala-la-tirgu-mures/
http://www.zi-de-zi.ro/2016/12/01/video-foto-performeri-mureseni-distinsi-cu-fibula-de-la-suseni/
http://www.zi-de-zi.ro/2016/12/01/video-foto-performeri-mureseni-distinsi-cu-fibula-de-la-suseni/
https://www.youtube.com/watch?v=kvHK-5ldZ6c
https://www.youtube.com/watch?v=JXkNC5tGuV0
https://www.youtube.com/watch?v=5jpa3y9phDA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nmGpFfTzTP4&feature=youtu.be
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În structura Cancelariei Prefectului s-a derulat şi activitatea de consiliere a 
persoanelor de etnie rom  prin intermediul consultantului cu atribu ii în acest domeniu, care 
s-a preocupat de implementarea activit ilor prev zute în Strategia Guvernului României de 
incluziune a cet enilor români apar inând minorit ii romilor pentru perioada 2015-2020, 
aprobat  prin HG nr. 18/2015, în domeniul educa iei, s n ta ii, form rii profesionale şi ocup rii, 
culturii, locuirii şi infrastructurii. 

Pe lâng  Institu ia Prefectului - Jude ul Mure  func ioneaz  Biroul Jude ean pentru 
Romi şi Grupul de Lucru Mixt pentru Romi, care în perioada analizat  a monitorizat 
implementarea Strategiei mai sus men ionate, a informat i intermediat la nivel local, jude ean 
i na ional modul de implementare a planurilor de m suri, a elaborat lucr ri, rapoarte, a facilitat  

întâlnirile i discu iile de lucru şi a colaborat cu institu ii publice între care:  
 Agen ia Na ional  pentru Romi;  
 Direc ia Jude ean  pentru Cultur  Mure ;  
 Inspectoratul de Poli ie Jude ean Mure ;  
 Inspectoratul de Jandarmi Jude ean „Col. Sabin Motora” Mureş; 
 Agen ia Na ional  Antidrog – Centrul de Prevenire, Evaluare i Consiliere Antidrog Mure ; 
 Agen ia Jude ean  pentru Ocuparea For ei de Munc  Mure ; 
 Cosiliul Jude ean Mure  – Compartimentul Administra ie Public ;  
 Direc ia Jude ean  de Eviden  a Persoanelor Mureş;  
 Direc ia de S n tate Public  a Jude ului Mure ;  
 Agen ia Jude ean  pentru Pl i i Inspec ie Social  Mure ; 
 Inspectoratul colar Jude ean Mure ; 
 Asocia ia „Partida Romilor Pro Europa”;  
 Funda ia „Buckner”;  
 Asocia ia „Divers”; 
 Liga „Pro Europa”; 
 Asocia ia „Romo Sapiens – Rudy Moca”;  
 Prim riile din jude ul Mureş. 

Cele mai importante ac iuni derulate pe parcursul anului 2016 au fost: 
 consilierea şi sprijinirea persoanelor de etnie rom  în vederea rezolv rii sesiz rilor ce 

privesc diverse domenii de activitate, la nivelul comunit ilor de romi din jude ul Mureş; 
 îndrumarea exper ilor locali pentru romi şi/sau a angaja ilor cu responsabilit i în 

domeniu din cadrul unit ilor adminsitrativ teritoriale, asupra modului de întocmire a 
Planului local de ac iune aferent anului 2016; 

 elaborarea Planului Jude ean de M suri pentru Romi pentru anul 2016; 
 colaborarea cu Serviciul de Proba iune de pe lâng  Tribunalul Mureş referitor la punerea 

în aplicare a parteneriatului încheiat cu Institu ia Prefectului - Jude ul Mureş, în cadrul 
Programului de reintegrare social  a persoanelor de etnie rom  precum şi pemtru 
derularea unor cursuri specifice; 

 deplas ri în jude  pentru identificarea necesit ilor popula iei de etnie rom  în procesul 
de accesare a fondurilor norvegiene nerambursabile  - Nadeş; Band, Deaj, Mica; 

 întocmirea situa iei unit ilor şcolare din mediul rural care nu beneficiaz  de re ea de ap  
curent , canalizare şi alte utilit i şi în care se înregistreaz  elevi apa inând minorit ii 
rome, organizarea procesului de punere în legalitate a aşez rilor informale a persoanelor 
f r  acte de proprietate din comunit ile cu romi şi baza de date cu coordonatele de 
contact ale resurselor umane rome specializate şi active la nivel jude ean şi local; 
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 colaborarea cu Asocia ia „Asisten  şi programe pentru dezvoltare durabil  – Agenda 21”, 
privind modul de organizare a dezbaterii pe tema Strategiei locale de incluziune social  a 
jude ului Mure  din cadrul proiectului “Guvernare incluziv ”; 

 organizarea de întâlniri în cadrul proiectului “Guvernare incluziv ; 
 sprijinirea elevilor de etnie rom  prin informarea acestora cu privire la locurile special 

alocate în liceele şi în facult ile de pe raza jude ului Mureş; 
 realizarea m surilor dispuse de  Ministerul Afacerilor Externe – Direc ia Agent 

Guvernamental cu privire la hot rârile din cazul „Moldovan şi al ii împotriva României”, ca 
urmare a instituirii sistemului de monitorizare/raportare pentru punerea în aplicare a 
hot rârilor CEDO din cazul H d reni, respectiv: coresponden a cu institu ii şi ONG-uri, 
vizit  la H d reni, în data de 16.06.2016, al turi de al i 3 membri ai Grupului de lucru 
jude ean mixt pentru romi, ocazie cu care s-au abordat subiectele de interes cu 
responsabilii locali, elaborarea unui raport pe aceast  tem ;  

 colaborarea pentru derularea caravanei „Poft  de carte” organizat  de OvidiuRo; 
 particip ri la conferin e „S  ne cunoaştem vecinii”,  „Violen a domestic  şi violen a bazat  

pe deosebirea de sexe”, în cadrul proiectului „Campania na ional  de conştientizare şi 
informare public  privind violen a în familie”, la activit i de preg tire a alegerilor, la alte 
ac iuni organizate la nivelul institu iei. 

 
 CORPUL DE CONTROL AL PREFECTULUI 

 
Corpul de Control al Prefectului a desf şurat în cursul anului 2016 ac iuni de control la 

nivelul jude ului Mureş, având ca obiectiv principal verificarea respect rii actelor normative de 
c tre autorit ile publice locale, institu ii publice, agen i economici, alte persoane juridice şi 
persoane fizice. În acest sens, a elaborat rapoarte, note de constatare, inform ri cu privire la 
aspectele constatate în urma verific rilor, precum şi propuneri privind îmbun t irea st rii de 
legalitate. Totodat , a colaborat cu reprezentan ii institu iilor publice deconcentrate în scopul 
eficientiz rii activit ii de control, în vederea elimin rii situa iilor de func ionare în stare de 
ilegalitate a entit ilor controlate şi verificate. 

Controalele şi verific rile efectuate au vizat prevenirea şi remedierea situa iilor de 
înc lcare a prevederilor legale, scopul principal fiind intrarea în legalitate. 

În cadrul ac iunilor de control efectuate în cursul anului 2016 s-au distins: 
 ac iuni de control dispuse de c tre Prefectul Jude ului Mureş; 
 controale şi verific ri efectuate în urma sesiz rilor cet enilor, a diverselor institu ii 

publice sau a unor agen i economici, adresate Institu iei Prefectului – Jude ul Mureş sau 
unor ministere şi institu ii ale statului. 

 În cursul anului 2016 au fost efectuate un num r de 7 ac iuni de  control complexe 
dispuse de c tre Prefectul Jude ului Mureş, în baza unor sesiz ri sau solicit ri adresate 
institu iei privind aspecte din activitatea prim riilor Bahnea, Rîciu, Lunca Bradului, Deda 
Sînpetru de Cîmpie, Sighişoara şi a primarilor precum şi referitor la modul de derulare a licita iei 
pentru concesionarea p şunilor la nivelul Prim riei comunei Deda. 

Din dispozi ia Prefectului Jude ului Mureş, în cursul anului 2016 reprezentan ii Corpului 
de Control al Prefectului au participat şi la un num r de 7 ac iuni, respectiv: 

 participarea la recep iile par iale a lucr rilor de refacere a unor c mine de vizitare situate 
pe DN 15 Tîrgu-Mureş – Reghin, pe raza administrativ-teritorial  a comunei Sîngeorgiu 
de Mureş şi la şedin ele de lucru ale comisiei mixte pentru solu ionarea problemelor de 
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siguran  rutier  existente pe tronsonul de drum care tranziteaz  localitatea Sîngeorgiu 
de Mureş; 

 derularea procedurii de licita ie public , în cadrul Comisiei de evaluare a ofertelor pentru 
serviciile de tip rire a buletinelor de vot pentru alegerile locale, conform Ordinului 
Prefectului – Jude ul Mureş nr. 104/11.04.2016; 

 implementarea în cadrul Institu iei Prefectului – Jude ul Mureş a programului informatic 
M.A.R.C. pentru monitorizarea riscurilor la corup ie, introdus la nivelul institu iilor din 
subordinea M.A.I;  

 participarea la derularea procedurii de licita ie public , în cadrul Comisiei de evaluare a 
ofertelor pentru serviciile de tip rire a buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare, 
conform Ordinului Prefectului – Jude ul Mureş nr. 366/13.10.2016; 

 participarea la activitatea Comisiei de disciplin  constituit  la nivelul Institu iei Prefectului 
– Jude ul Mureş, în baza Ordinului Prefectului – Jude ul Mureş nr. 43/04.02.2015. În 
cursul anului 2016 au fost analizate şi solu ionate 2 contesta ii depuse la Comisia de 
disciplin , fa  de sanc iunile disciplinare dispuse de Prefect Jude ului Mureş în cursul 
anului 2015; 

 organizarea şedin elor de instruire a personalului institu iei în domeniul prevenirii faptelor 
de corup ie, în colaborare cu Direc ia Jude ean  Anticorup ie Mureş; 

 Participarea la Seminarul cu tema „Carier  şi etic  în func ia public ”, organizat la Tîrgu-
Mureş de c tre Agen ia Na ional  a Func ionarilor Publici, în perioada 22 – 23 septembrie 
2016.    
În cursul anului 2016 la Corpul de Control al Prefectului au fost repartizate un num r 

de 210 documente, din care 55 peti ii, dup  cum urmeaz : 
 41 primite din partea persoanelor fizice; 
 5 primite din partea unor persoane juridice (institu ii publice, prim rii, agen i 
economici, asocia ii); 
 7 transmise prin institu iile publice centrale (Corpul de  
Control al Primului Ministru, Cancelaria Primului Ministru, ministere,  Administra ia 
Preziden ial , Parlamentul României);  
 2 peti ii anonime. 
În urma verific rilor efectuate au fost întocmite un num r de 34 rapoarte, note de 

constatare, r spunsuri cu privire la unele aspecte sesizate prin peti ii şi rezultate ale 
verific rilor efectuate şi s-au întocmit 136 de documente şi raport ri care au fost transmise 
solicitan ilor şi unor institu ii publice. În 3 cazuri a fost sesizat  Agen ia Na ional  de Integritate 
pentru verificarea unor posibile situa ii de incompatibilitate sau conflict de interese şi 
dispunerea, dup  caz, a m surilor legale. 

Au fost înregistrate şi solu ionate 5 cereri de eliberare de copii dup  unele documente şi 
s-au primit un num r de 45 adrese de r spuns şi inform ri din partea unor institu ii publice şi 
autorit i publice locale. 

Peti iile, solicit rile şi r spunsurile repartizate la Corpul de Control al Prefectului în cursul 
anului 2016 provin de la persoane fizice, persoane juridice (agen i economici), institu ii publice 
centrale şi locale (Corpul de Control al Primului Ministru, Cancelaria Primului Ministru, 
Administra ia Preziden ial ,  A.N.I., Autoritatea Na ional  pentru Restituirea Propriet ilor,  
A.N.F.P. Bucureşti, M.A.I., M.D.R.A.P., D.N.A. – Serv. Teritorial Tîrgu-Mureş, Avocatul Poporului 
– Biroul Teritorial Tîrgu-Mureş), institu ii publice deconcentrate (A.P.I.A. Mureş, D.S.P. Mureş, 
Inspectoratul Jude ean în Construc ii Mureş, Inspectoratul de Poli ie al Jude ului Mureş, Serviciul 
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Jude ean Anticorup ie Mureş, Garda de Mediu – Comisariatul Jude ean Mureş, etc.), autorit i 
publice locale.  

În urma verific rilor în teren efectuate de c tre Corpul de Control al Prefectului au fost 
întocmite note de constatare, adrese cu m surile legale propuse pentru solu ionarea 
reclama iilor şi/sau sesizarea institu iilor abilitate pentru solu ionarea aspectelor reclamate. 
Toate m surile propuse au fost aprobate de c tre Prefectul jude ului Mureş.  
 
Principalele aspecte vizate în cadrul ac iunilor de verificare: 

 respectarea legisla iei cu privire la gestionarea patrimoniului localit ilor – concesion ri, 
închirieri, etc. (Legea nr. 213/1998, Legea nr. 215/2001, republicat ); 

 aspecte referitoare la activitatea autorit ilor administra iei publice locale sau institu iilor 
publice (Legea nr. 215/2001, republicat , O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol); 

 respectarea legisla iei în domeniul construc iilor privind autorizarea lucr rilor de 
construc ii, eliberarea autoriza iilor de construc ii şi în general respectarea Legii 
nr.50/1991 – republicat ; 

 modul de eliberare a titlurilor de proprietate şi punerea în posesie în conformitate cu 
prevederile Legilor nr.18/1991, nr.1/2001, nr.247/2005 şi  
nr. 165/2013; 

 probleme edilitare, de urbanism şi siguran  rutier  la nivelul unor  localit i (Legea nr. 
50/1991 republicat  şi Legea nr. 215/2001 republicat ); 

 aspecte referitoare la incompatibilit i ale unor func ionari publici sau aleşi locali din 
cadrul unor autorit i ale administra iei publice locale (Legea  
nr. 161/2003), precum şi la nerespectarea prevederilor Legii nr. 176/2010; 

 controale privind modul de respectare de c tre autorit ile publice locale a prevederilor 
legale privind organizarea şi desf şurarea licita iilor pentru concesionarea unor bunuri din 
patrimoniul localit ilor; 

 respectarea de c tre autorit ile publice locale, persoane fizice şi juridice a legisla iei 
privind gestionarea deşeurilor, poluarea mediului, asigurarea normelor de igien  şi a 
recomand rilor privind mediul de via  al popula iei (O.U.G. nr. 195/2005, actualizat, 
O.M.S. nr. 536/1997, actualizat). 

 
Localit ile în care s-au înregistrat cele mai multe sesiz ri şi natura acestora: 

 Municipiul Sighişoara – modul de organizare a activit ii de comunicare şi rela ii publice 
din cadrul prim riei, resurse umane şi salarizarea unor func ionari publici; 

 Oraşul Iernut – probleme de fond funciar, punerea în posesie; 
 Comuna Bahnea – aspecte din activitatea prim riei şi a primarului comunei, 

incompatibilit i; 
 Comuna Corunca – aspecte din activitatea prim riei, organizarea şi desf şurarea 

şedin elor Consiliului Local; 
 Comuna Deda – aspecte din activitatea prim riei şi a primarului, organizarea şi 

desf şurarea licita iei pentru concesionarea p şunilor; 
 Comuna Grebenişu de Cîmpie – modul de atribuire a unor contracte de concesiune a 

p şunilor comunale, situa ii de conflict de interese; 
 Comuna Lunca Bradului – aspecte din activitatea prim riei şi a primarului, 

incompatibilit i; 
 Jude ul Mureş – activitatea Aeroportului „Transilvania” Tîrgu-Mureş; 
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 Comuna Rîciu – aspecte din activitatea prim riei şi a primarului, derularea unor lucr ri, 
achizi ii publice, fond funciar; 

 Comuna Sîngeorgiu de Mureş – probleme cu privire la siguran a rutier  pe DN 15, pe 
tronsonul de drum situat pe raza localit ii; 

 Comuna Valea Larg  – aspecte din activitatea unor func ionari publici din cadrul 
prim riei, exercitarea unor atribu ii;  

 Comuna Vîn tori – aplicarea legilor fondului funciar, stabilirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor şi punerea în posesie. 

 
În baza atribu iilor şi a dispozi iilor Prefectului Jude ului Mureş, personalul din cadrul 

Corpului de Control al Prefectului a derulat şi alte activit i, dup  cum urmeaz : 
 participarea în cadrul comisiilor şi grupurilor de lucru constituite la nivelul institu iei în 

urm toarele domenii: 
- efectuarea recep iei obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe;  
- efectuarea inventarului anual la nivelul institu iei, în baza Ordinului Prefectului 

nr. 328/2016; 
- participarea la şedin ele Comitetului de securitate şi s n tate în munc  din 

cadrul Institu iei Prefectului – Jude ul Mureş, conform Ordinului Prefectului nr. 
266/2016; 

- activitatea în domeniul prevenirii corup iei şi monitoriz rii riscurilor la corup ie, în 
baza Ordinului Prefectului nr. 248/2016;  

- activitatea de implementare la nivelul institu iei a sistemului de control 
intern/managerial; 

 participarea în cadrul comisiilor de concurs sau de solu ionare a contesta iilor stabilite la 
nivelul autorit ilor administra iei publice locale şi a institu iilor publice deconcentrate, 
conform nominaliz rilor primite din partea A.N.F.P.; 

 participarea la activit ile desf şurate la nivelul institu iei pentru organizarea şi 
desf şurarea alegerilor locale din 6 iunie 2016 şi a alegerilor parlamentare din 11 
decembrie 2016. 

 participarea în cadrul Comisiei de disciplin  organizat  la nivelul Institu iei Prefectului – 
Jude ul Mureş. 
În perioada de referin  reprezentan ii Corpului de Control al Prefectului au participat la 

diverse ac iuni în colaborare cu institu ii publice deconcentrate şi autorit i ale administra iei 
publice locale, dintre care men ion m:  

 Agen ia de Pl i şi Interven ie în Agricultur  Mureş; 
 Inspectoratul de Poli ie al Jude ului Mureş; 
 Direc ia Regional  Drumuri şi Poduri Braşov - Sec ia de Drumuri Na ionale Tîrgu-Mureş; 
 Inspectoratul Jude ean în Construc ii Mureş; 
 Serviciul Jude ean Anticorup ie Mureş; 
 Prim ria comunei Sîngeorgiu de Mureş. 

Pe lâng  cele de mai sus consilierul de integritate din cadrul Corpului de Control al 
Prefectului, sub coordonarea Serviciului Jude ean Anticorup ie Mureş, a participat la organizarea 
unui num r de 4 ac iuni de instruire a membrilor Grupului de lucru pentru prevenirea 
corup iei, în vederea cunoaşterii modului de utilizare a aplica iei informatice M.A.R.C., dup  cum 
urmeaz : 

 în data de 25 aprilie 2016 – nr. participan i: 4 
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 în data de 5 mai 2016 – nr. participan i: 3 
 în data de 5 august 2016 – nr. participan i: 4 
 în data de 20 septembrie 2016 – nr. participan i: 4. 

În cursul lunii septembrie 2016, la nivelul institu iei a fost implementat sub coordonarea 
Serviciului Jude ean Anticorup ie Mureş, programul informatic Managementul Asistat al 
Riscurilor la Corup ie (M.A.R.C.), introdus de Ministerul Afacerilor Interne pentru monitorizarea 
riscurilor la corup ie identificate de institu iile subordonate.  

 
 COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN 

 
Compartimentul de audit intern este o structur  specializat  distinct  în subordinea 

direct  a prefectului. Sub aspect metodologic şi profesional compartimentul de audit public 
intern se subordoneaz  Direc iei Audit Public Intern din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

 În cursul anului 2016 au fost 4 misiuni de asigurare şi o misiune de consiliere. 
Misiunile de asigurare au fost urm toarele: 
 acordarea drepturilor b neşti, altele decât salariile; 
 evaluarea conformit ii cu normele legale în ceea ce priveşte salarizarea personalului; 
 evaluarea modului de respectare a prevederilor legale vizând întocmirea şi monitorizarea 

,,Planului anual de ac iuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de 
guvernare’;’  

 activitatea Cancelariei Prefectului.  
În urma misiunilor de audit au fost realizate propuneri concrete pentru îmbun t irea 

activit ii Institu iei Prefectului - Jude ul Mureş, între care se pot men iona: 
 inventarierea situa iilor care pot conduce la discontinuit i în activitatea de salarizare; 
 instruirea personalului implicat în desf şurarea activit ii de acordare a vizelor CFPP şi 

,,Bun de plat ”; 
 actualizarea cadrului privind stabilirea opera iunilor care afecteaz  fonduri publice şi/sau 

patrimoniul public, a documentelor în care sunt consemnate opera iunile patrimoniale şi 
necesit  viza CFPP; 

 elaborarea/aplicarea procedurii opera ionale privind elaborarea Programului anual de 
achizi ii publice;  

 elaborararea unor machete/formulare ale Programului anual al achizi iilor publice; 
 întocmirea de acte de delegare de competen /atribu ii în timpul absen ei temporare a 

personalului; 
 actualizarea paginii WEB pe baz  de referate. 

 
SERVICIUL PENTRU DEZVOLTARE ECONOMIC  I MONITORIZAREA 

SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE 
 

În anul 2016, Serviciul pentru dezvoltare economic  şi monitorizarea serviciilor publice 
deconcentrate a desf şurat activit i în urm toarele domenii:  

 monitorizarea activit ii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 
celorlalte organe ale administra iei publice centrale organizate la nivelul jude ului;  
 gestionarea situa iilor de urgen ;  
 organizarea şedin elor periodice ale structurilor constituite pe lâng  Institu ia 
Prefectului-Jude ul Mureş, respectiv: Colegiul Prefectural al Jude ului Mureş, Comisia de 
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dialog social a jude ului Mure , Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele  
persoanelor vârstnice Mureş, Comitetul jude ean pentru situa ii de urgen  Mureş, Grupul 
Jude ean de Modernizare a Administra iei Publice Locale 
 colaborarea cu autorit ile administra iei publice locale din jude ul Mureş; 
 aplicarea apostilei pe actele administrative; 
 monitorizarea dezvolt rii regionale şi cooper rii interna ionale;  
 asigurarea activit ilor de  informare şi rela ii publice; 
 dezvoltarea sistemului de control intern managerial; 
 organizarea alegerilor pentru autorit ile administra iei publice locale şi a celor  
pentru Senat şi Camera Deputa ilor din anul 2016; 
 alte activit i.  
În componen a serviciului func ioneaz  Compartimentul pentru monitorizarea dezvolt rii 

regionale şi cooperare interna ional , Compartimentul pentru informare şi rela ii publice şi Biroul 
Apostil . 

Pe domeniile men ionate, au fost desf şurate ac iuni care sunt prezentate mai jos în mod 
detaliat.  

 
Monitorizarea activit ii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi 

ale celorlalte organe ale administra iei publice centrale organizate la nivelul 
jude ului Mureş 
 
  În anul 2016, în acest domeniu, au fost desf şurate activit i în comun cu serviciile 
publice deconcentrate, constând în participarea personalului la ac iuni dispuse de prefectul 
jude ului Mureş în cadrul unor comisii mixte pentru verificarea modului de aplicare a actelor 
normative sau la ac iuni în cadrul programelor derulate la nivelul jude ului, analizarea activit ii 
serviciilor publice deconcentrate şi întocmirea de inform ri privind activitatea acestora, 
monitorizarea modului de aplicare în jude  a programelor guvernamentale sau ministeriale, 
examinarea stadiului de execu ie a unor lucr ri şi ac iuni care se deruleaz  în comun, şi altele.  

Potrivit prevederilor art. 2, alin. 2, pct. 1, litera b) din  HG nr. 460/2006 pentru aplicarea 
unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi institu ia prefectului, republicat , cu 
modific rile şi complet rile ulterioare, personalul serviciului a participat la ac iuni desf şurate 
în comun cu serviciile publice deconcentrate şi autorit ile publice locale, între care 
pot fi men ionate:  

 sprijinirea Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen  "HOREA" al Jude ului Mureş 
pentru organizarea şi desf şurarea preg tirii în domeniul situa iilor de urgen ;  

 colaborarea cu Direc ia Sanitar  Veterinar  şi pentru Siguran a Alimentelor Mureş, 
Oficiul Jude ean de Zootehnie Mureş şi primarii autorit ilor publice locale pentru aplicarea 
dispozi iilor HG nr. 1214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata desp gubirilor ce se 
cuvin proprietarilor de animale t iate, ucise sau altfel afectate, în vederea lichid rii focarelor de 
boli transmisibile ale animalelor i pentru autorizarea punctelor de sacrificare a mieilor pe raza 
jude ului Mureş;  

 colaborarea cu Direc ia Sanitar  Veterinar  şi pentru Siguran a Alimentelor Mureş, 
Direc ia de S n tate Public  a Jude ului Mureş şi Comisariatul Jude ean pentru Protec ia 
Consumatorilor Mureş pentru derularea ac iunilor de control a siguran ei alimentare, 
respectarea normelor de igien  şi s n tate public  pe raza jude ului Mureş; 
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 colaborarea cu Sec ia de Drumuri Na ionale Tîrgu Mureş şi Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Mureş pentru stabilirea m surilor specifice sezonului rece; 

 planificarea şi coordonarea la nivel jude ean a ac iunilor desf şurate de structurile 
MAI, la ceremoniile publice organizate în jude , fiind stabilite m surile necesare men inerii 
climatului de ordine şi linişte public ; 

 colaborarea cu Inspectoratul de Poli ie Jude ean Mureş şi Inspectoratul Jude ean 
de Jandarmi „col. Sabin Motora” Mureş pentru stabilirea m surilor punctuale referitoare la 
stoparea t ierilor ilegale de arbori şi furt de material lemnos; 

 colaborarea cu Inspectoratul de Poli ie Jude ean Mureş şi Direc ia Sanitar  
Veterinar  şi pentru Siguran a Alimentelor Mureş pentru organizarea ac iunilor de control în 
trafic, vizând legalitatea transporturilor de animale vii şi a produselor alimentare pe raza 
jude ului Mureş; 

 organizarea întâlnirilor de lucru pe tema separatoarelor de trafic amplasate pe DN 
15 pe raza localit ii Sîngeorgiu de Mureş; 

 organizarea şedin ei de lucru propus  de Centrul Militar Jude ean pe tema 
preg tirii popula iei pentru ap rare; 

 colaborarea cu Agen ia Jude ean  pentru Pl i şi Inspec ie Social  Mureş pentru 
aprobarea anchetelor sociale, întocmite în situa iile de urgen , semnalate pe raza jude ului 
Mureş;  

 colaborarea cu institu iile subordonate Ministerului Afacerilor Interne pentru 
elaborarea Planului Integrat de men inere a ordinii publice pe perioada sezonului estival 2016 la 
nivelul jude ului Mureş; 

 colaborarea cu Direc ia Regional  de Drumuri şi Poduri Braşov, Consiliul Jude ean 
Mureş, Sec ia de Drumuri Na ionale Tîrgu Mureş, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliar  
Mureş, Prim ria comunei Livezeni, COPISA Coordonator Proiect, pentru organizarea a dou  
şedin e de lucru având ca tem  analiza stadiului de realizare a proiectului “Varianta de ocolire a 
municipiului Tîrgu-Mureş, pe DN 13 şi DN 15” derulat de CNADNR România SA Bucureşti şi 
pentru identificarea unor solu ii de punere în aplicare a HG nr. 53/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauz  de 
utilitate public , necesar  realiz rii unor obiective de investi ie din jude ;  

 colaborarea cu structurile MAI din jude  pentru adaptarea m surilor specifice de 
ordine şi siguran  public  în vederea desf şur rii concursului de ocupare a func iilor vacante de 
director şi director adjunct din unit ile de înv mânt preuniversitar; 
 colaborare cu Prim ria comunei R stoli a, Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  
„Horea” al Jude ului Mureş Inspectoratul de Poli ie Jude ean Mureş, Inspectoratul de Jandarmi 
Jude ean „col. Sabin Motora” Mureş, Gruparea Mobil  de Jandarmi  „Regele Ferdinand” Tîrgu 
Mureş, Direc ia Sanitar  Veterinar  şi pentru Siguran a Alimentelor Mureş, Comisariatul 
Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor Mureş,  Direc ia de S n tate Public  a Jude ului 
Mureş pentru sprijinirea Asocia iei de Dezvoltare  Intercomunitar  “Valea Mureşului” pentru 
stabilirea unor m suri necesare organiz rii Festivalului V ii Mureşului pe raza comunei R stoli a; 
 colaborarea cu Inspectoratul de Poli ie Jude ean Mureş şi  Inspectoratul Şcolar Jude ean 
Mureş pentru identificarea unit ilor de înv mânt din jude ul Mureş care nu au gard 
împrejmuitor şi a celor care nu au asigurat  paza în vederea dispunerii m surilor pentru 
creşterea gradului de siguran  în incinta şi în zonele adiacente unit ilor de înv mânt 
preuniversitar, conform Legii nr. 35/2007; 
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 colaborarea cu Direc ia Sanitar  Veterinar  şi pentru Siguran a Alimentelor Mureş pentru   
gestionarea focarului de tuberculoz  bovin  în exploata ii comerciale de pe raza comunei 
Sînpaul – SC Sinagro SRL  şi SC 3 CSN Chirileu; 

 colaborarea cu Inspectoratul de Poli ie Jude ean Mureş pentru solu ionarea sesiz rii 
Asocia iei Transportatorilor Rutieri Mureş referitoare la sanc ionarea de c tre Poli ia Rutier  şi 
ridicarea pl cu elor de înmatriculare pentru autovehicule care efectueaz  transport jude ean de 
persoane; 
 colaborarea cu Inspectoratul Jude ean Şcolar şi Direc ia de S n tate Public  pentru 
elaborarea situa iei autoriz rii unit ilor de înv mânt din jude ul Mureş; 
 colaborarea cu institu iile membre în echipa mixt  de control vizând locurile şi/sau 
mediile din jude ul Mureş  în care se produc, se comercializeaz , se utilizeaz  sau se consum  
substan e şi/sau produse noi cu efecte psihoactive, d un toare s n t ii, altele decât cele 
reglementate constituit  prin Ordinul prefectului nr. 208/2014, respectiv: Brigada de Combatere 
a Criminalit ii Organizate Mureş, Inspectoratul de Poli ie Jude ean Mureş, Direc ia de S n tate 
Public  a Jude ului Mureş, Direc ia pentru Agricultur  Mureş, Direc ia Sanitar  Veterinar  şi 
pentru Siguran a Alimentelor Mureş, Comisariatul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor 
Mureş, Administra ia Jude ean  a Finan elor Publice Mureş, pentru urm rirea respect rii 
prevederilor Ordinului comun al ministrului s n t ii, ministrului administra iei şi internelor, 
ministrului finan elor publice, ministrului agriculturii şi dezvolt rii rurale, preşedintelui Autorit ii 
Na ionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguran a Alimentelor şi preşedintelui Autorit ii 
Na ionale pentru Protec ia Consumatorilor nr. 121/37/1.647/43/8/1/239/2011; 
 organizarea întâlnirii de lucru cu Inspectoratul Şcolar Jude ean, Casa Corpului Didactic şi 
Direc ia pentru Tineret şi Sport pentru clarificarea problemelor legate de contractul de închiriere 
al spa iilor în care func ioneaz  aceste institu ii; 
 organizarea unui num r de 2 întâlniri având ca tem  analiza aplic rii legisla iei în domeniul 
pescuitului recreativ sportiv în bazinele hidrografice i hele teele din jude ul Mure  la care au 
participat Garda Na ional  de Mediu - Serviciul Comisariatul Jude ean Mure , Inspectoratul de 
Jandarmi Jude ean „Colonel Sabin Motora” Mureş, Inspectoratul de Poli ie  Jude ean Mureş, un 
consilier jude ean i asocia ii mure ene ale vân torilor i pescarilor sportivi;  
 colaborarea cu institu iile publice din jude  în vederea colect rii unor informa ii de interes 
public; 
 colaborarea cu prim riile din jude  şi Agen ia pentru Finan area Investi iilor Rurale pentru 
organizarea întâlnirii având ca tem  de dezbatere diseminarea informa iilor utile poten ialilor 
beneficiari privind m surile de finan are prev zute în noul Program Na ional de Dezvoltare 
Rural  în sectoarele agricol, non-agricol şi pentru unit ile administrativ-teritoriale din data de 
15-16 septembrie 2016; 
 acordarea sprijinului necesar Direc iei Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor 

Mure  în derularea controalelor privind respectarea de c tre agricultorii din jude ul Mure  a 
bunelor condi ii agricole i de mediu, având la baz  Ordinul comun al MADR/MMAP/ANSVSA nr. 
352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondi ionalitatea în cadrul schemelor i 
m surilor de sprijin pentru fermieri din România; 
 colaborarea cu structurile Ministerului Afacerilor Interne pentru punerea în aplicare a 

Planului general de m suri pentru asigurarea climatului de ordine şi siguran  public , 
premerg tor şi pe timpul manifest rilor din luna martie 2016; 
 colaborarea cu Direc ia Jude ean  de Sport şi Tineret Mureş şi prim riile din jude  pentru 
centralizarea bazelor sportive de la nivelul jude ului Mureş; 
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 colaborarea cu Inspectoratul de Poli ie Jude ean Mureş, Administra ia Bazinal  de Ap  
Mureş, Garda Na ional  de Mediu  - Serviciul Comisariatul Jude ean Mureş pentru realizarea 
controlului mixt dispus prin ordin al prefectului cu privire la poluare râului Mureş; 
 colaborarea cu Garnizoana Tîrgu Mureş pentru elaborarea Programului de manifest ri şi 
ac iuni de aniversare a Centenarului României şi transmiterea propunerilor de proiecte de la 
nivelul jude ului Mureş c tre MAI-DGRIP; 
 colaborarea cu Gruparea de Jandarmi Mobil  „Regele Ferdinand I” Tîrgu Mure  privind 
activitatea de verificare i reverificare a stadionului Trans-Sil din municipiul Tîrgu Mure  din 
punct de vedere al îndeplinirii condi iilor de siguran , pentru sezonul competi ional de fotbal 
2016-2017, deficien ele constatate fiind remediate de c tre clubul organizator AFC ASA 2013 
Tîrgu Mure . 
 
 Pentru cunoaşterea problemelor punctuale ale serviciilor publice deconcentrate, în 
perioada de referin  s-au efectuat 6 vizite de lucru la: 

 Direc ia pentru Tineret şi Sport a Jude ului Mureş 
 Casa Corpului Didactic Mureş 
 Inspectoratul Şcolar Jude ean Mureş 
 Oficiul pentru Întreprinderi Mici, Mijlocii şi Coopera ie Mureş 
 Direc ia Sanitar  Veterinar  şi pentru Siguran a Alimentelor Mureş 
 Direc ia pentru Agricultur  Mureş. 

 
 Pentru a preîntâmpina semnalarea unor disfunc ionalit i în domeniul educa iei şi 
având în vedere faptul c , potrivit art. 28, alin. (2) din Legea nr. 340/2004, “Prefectul poate 
propune ministerelor şi celorlalte organe ale administra iei publice centrale m suri pentru 
îmbun t irea activit ii serviciilor publice deconcentrate, organizate la nivelul unit ilor 
administrativ-teritoriale”, au fost realizate demersuri c tre Ministerul Educa iei Na ionale şi 
Cercet rii tiin ifice pentru rezolvarea problemelor Inspectoratului Şcolar Jude ean Mureş, ca 
urmare a suspend rii inspectorului general, solicitând m suri în vederea desemn rii unei 
persoane care s  preia atribu iile inspectorului general. 
 Lunar a fost monitorizat  activitatea serviciilor publice deconcentrate şi pe baza 
rapoartelor primite, au fost elaborate inform ri care au fost prezentate prefectului. 
 
 Al turi de reprezentan i ai serviciilor publice deconcentrate s-a participat la ac iuni de 
verificare a modului de aplicare i respectare a actelor normative în cadrul comisiilor mixte 
constituite ca urmare a dispozi iilor prefectului jude ului Mureş, având ca tematic : 

 salubrizarea cursurilor de ap  – 102 controale; 
 verificarea siguran ei alimentare, respectarea normelor de igien  şi s n tate public  – 

336 de controale cu ocazia s rb torilor pascale şi 357 cu ocazia s rb torilor de iarn ;  
 evaluarea situa iilor de urgen  produse pe raza a 30 de unit i administrativ-teritoriale; 
 asigurarea unei alimenta ii s n toase în unit ile de înv mânt preuniversitar – 88 de 

ac iuni de control; 
 verificarea unit ilor de alimenta ie public  care func ioneaz  în mediul rural din jude ul 

Mureş – 184 de controale; 
 verificarea activit ilor de extrac ie balast, sortare – sp lare şi evacuare ape uzate pe râul 

Mureş;  
 legalitatea transporturilor de animale vii; 
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 derularea Programului Opera ional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate în cadrul c ruia 
au fost livrate pachete alimentare – 16 controale şi altele. 

 Pentru deficien ele constatate s-au aplicat 213 sanc iuni contraven ionale în valoare de 278 
de mii lei, 87 de avertismente, 2 m suri de suspendare temporar  activitate, precum şi m suri 
de conformare la dispozi iile legale. 
 

Potrivit  prevederilor art. 6, alin. (1), pct. 1, litera f) din HG nr. 460/2006 pentru aplicarea 
unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi institu ia prefectului, republicat , cu 
modific rile şi complet rile ulterioare, s-a realizat documentarea necesar  şi s-a elaborat 
Raportul privind starea general  economico-social  a jude ului Mureş în anul 2015, 
pe baza datelor şi informa iilor furnizate de institu iile publice din jude . 

 
În primul trimestru a anului 2016 a fost elaborat Planul de ac iuni pe anul 2016 

pentru realizarea în jude ul Mureş a obiectivelor cuprinse în Programul de 
Guvernare, dup  consultarea serviciilor publice deconcentrate din jude ul Mureş, a altor 
institu ii aflate în subordinea autorit ilor centrale precum şi a autorit ilor publice locale din 
jude . Planul a fost analizat i supus aprob rii în edin a Colegiului Prefectural al Jude ului 
Mure  din data de 30 martie 2016. 
         În conformitate cu prevederile art. 6, alin. (1), pct. 1, litera e) din HG nr. 460/2006, 
Institu ia Prefectului – Jude ul Mureş a monitorizat la sfârşitul fiec rui trimestru al anului 2016 
realizarea a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, elaborând un num r de 4 
inform ri, în baza datelor primite de la serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi altor 
institu ii aflate în subordinea autorit ilor centrale, Consiliul Jude ean Mureş şi de la cele 102 
unit i administrativ-teritoriale din jude . 

Totodat , Institu ia Prefectului – Jude ul Mure  a elaborat situa ia referitoare la ”Priorit i 
– obiective principale i Planul de ac iuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de 
guvernare decembrie 2015 – decembrie 2016, aprobat prin Hot rârea Parlamentului nr. 
45/2015 pentru acordarea încrederii Guvernului, precum i stadiul realiz rii în perioada 1 
decembrie 2015 – 30 iunie 2016” 

În aplicarea prevederilor art. 8 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi institu ia 
prefectului, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare şi ale H.G. nr. 460/2006, în 
anul 2016 au fost examinate 39 situa ii financiare privind execu ia bugetar  ale serviciilor 
publice deconcentrate din jude ul Mureş, respectiv dou  proiecte de buget prezentate de 
Agen ia Jude ean  pentru Ocuparea For ei de Munc  Mure  i Casa de Cultur  a Studen ilor 
Tîrgu-Mure  i un buget prezentat de Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semin elor i 
Materialului S ditor Mure . Documenta ia avizat  de c tre prefectul jude ului Mureş, a fost 
transmis  ministerului/institu iei ierarhic superioare i serviciului public deconcentrat. 

 
În cadrul activit ilor de management ale prefectului au fost elaborate studii, rapoarte 

şi lucr ri  cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, între care se pot aminti : 
 raportul de evaluare a activit ii Institu iei Prefectului pe anul 2015 şi sinteza privind cele mai 
importante  date şi informa ii; 
 raportul privind modul de realizare a m surilor stabilite de Corpul de control al Ministerului 
Afacerilor Interne; 
 raportul privind activitatea Comisiei de dialog social a jude ului Mure  pentru anul 2015 ; 
 raportul privind activitatea de solu ionare a peti iilor şi de primire a cet enilor în audien ; 
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 raportul de evaluare a implement rii Legii nr.544/2001 la nivelul Institu iei Prefectului; 
 raportul anual privind transparen a decizional  potrivit Legii nr. 52/2003. 
 12 rapoarte privind organizarea şedin elor lunare ale Comisiei de dialog social a jude ului 
Mure ;  
 rapoarte operative, de evaluare şi de sintez  privind efectele fenomenelor hidro-
meteorologice periculoase produse în jude ul Mureş; 
 raportul de sintez  centralizat al edin elor Comitetului consultativ de dialog civic pentru 
problemele persoanelor vârstnice Mure  din anul 2015; 
 12 rapoarte privind organizarea şedin elor Colegiului Prefectural al Jude ului Mureş; 
 2 analize privind aplicarea Legii 35/2007 privind cresterea sigurantei în unit ile de 
înv t mânt; 
 12 inform ri privind activitatea lunar  a  serviciilor publice deconcentrate;  
 situa ia centralizatoare privind activitatea comisiilor si comitetelor care func ioneaz  pe lâng  
Institu ia Prefectului pentru anul 2015; 
 situa ia aplic rii dispozi iilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea particip rii în înv mântul 
preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate; 
 situa ia aplic rii OUG nr. 68/2008 privind vânzarea spa iilor proprietate privat  a statului sau 
a unit ilor administrativ-teritoriale cu destina ia de cabinete medicale, precum şi a spa iilor în 
care se desf şoar  activit i conexe actului medical; 
 situa ii periodice referitoare la aplicarea HG nr. 799/2014 privind implementarea Programului 
opera ional ajutorarea persoanelor defavorizate cu modific rile şi complet rile ulterioare; 
 situa ia con inând construc iile din clasa I şi II de importan   identificate pe raza unit ilor 
administrativ teritoriale, care prezint  niveluri insuficiente de protec ie la ac iuni seismice, 
conform dispozi iilor HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc şi a OUG nr. 
20/1994 privind m suri pentru reducerea riscului seismic al construc iilor existente, republicat , 
cu modific rile şi complet rile ulterioare; 
 situa ia cantinelor existente la nivelul jude ului Mureş; 
 situa ia persoanelor cu atribu ii de conducere de la nivelul Consiliului Jude ean Mureş şi a 
unit ilor administrativ-teritoriale din jude ul Mureş în vederea organiz rii preg tirii pentru 
ap rare a persoanelor conform art.4, alin. (1) din H.G. nr.969/2007; 
 situa ia unit ilor şcolare din mediul preuniversitar; 
 situa ia referitoare la gospod riile care nu sunt racordate la energie electric ; 
 situa ia privind necesarul de autovehicule pentru transportul elevilor, num rul de elevi 
transporta i şi num rul de kilometri rula i, în baza Programului de dotare a unit ilor 
administrativ-teritoriale cu microbuze pentru transportul elevilor, achizi ionate în conformitate 
cu OUG nr. 115/2011; 
 situa ia ac iunilor de îndrumare/verificare desf şurate de Institu ia Prefectului - Jude ul 
Mureş în semestrul I 2016 referitoare la comisiile mixte constituite prin ordin al prefectului 
conform art.6, alin (1), pct. 1, lit b) din HG nr.460/2006; 
 situa ia peti iilor înregistrate la nivelul institu iei şi modul de solu ionare; 
 propuneri pentru implementarea Strategiei na ionale în domeniul egalit ii de şanse între 
femei şi b rba i; 
 baza de date a Institu iei Prefectului-Jude ul Mure  cuprinzând datele de contact ale 
autorit ilor administra iei publice locale din jude ul Mure  şi ale serviciilor publice 
deconcentrate; 
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 5 sinteze cu privire la asigurarea condi iilor de desf urare normal  a activit ilor economice 
i sociale la nivelul unit ilor administrativ-teritoriale din jude ul Mure  în sezonul rece; 
 stadiul implement rii i adapt rii la nivelul jude ului Mure  a ”Planului Na ional Comun de 
Ac iune pentru cre terea gradului de siguran  a elevilor i a personalului didactic i prevenirea 
delicven ei juvenile în incinta i în zonele adiacente unit ilor de înv mânt preuniversitar”. 
 
 A fost întocmit  documenta ia necesar  emiterii unui num r de 143 ordine ale 
prefectului  în sfera de competen , respectiv: 
 12 ordine pentru convocarea Colegiului Prefectural al Jude ului Mureş; 
 actualizarea Centrului local de combatere a bolilor din jude ul Mure ; 
 actualizarea Colegiului Prefectural al Jude ului Mure ; 
 actualizarea Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Mure ; 
 actualizarea Comisiei de dialog social a jude ului Mure ; 
 actualizarea Comisiei mixte de rechizi ii a jude ului Mure ; 
 actualizarea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice 

Mure ; 
 actualizarea Comisiei Jude ene Mureş pentru monitorizarea derul rii programului de 

acordare de produse lactate şi de panifica ie pentru elevii din înv mântul primar i gimnazial 
de stat i privat, precum i pentru copiii pre colari din gr dini ele de stat i private cu program 
normal de 4 ore; 
 actualizarea componen ei Grupului de lucru pentru evaluarea actelor normative adoptate de 

autorit ile publice locale din punct de vedere al respect rii liberei circula ii a persoanelor, a 
serviciilor, m rfurilor şi capitalurilor, precum şi a libert ii de stabilire; 
 actualizarea Comisiei de incluziune social  de la nivelul jude ului Mureş; 
 actualizarea consultan ilor i a grupurilor de suport tehnic de pe lâng  Comitetul  Jude ean 
pentru Situa ii de Urgen  Mureş; 
 constituirea de comisii mixte de verificare a modului de aplicare a actelor normative la 

nivelul jude ului; 
 constituirea comisiilor de control vizând derularea Programului Opera ional Ajutorarea 

Persoanelor Defavorizate la nivelul jude ului Mureş; 
 constituirea comisiei pentru constatarea şi evaluarea pagubelor produse de alunec rile de 

teren pe raza comunei Saschiz; 
 organizarea ac iunilor de control privind respectarea normelor legale pentru asigurarea unei 

alimenta ii s n toase în unit ile de înv mânt preuniversitar din jude ul Mureş; 
 constituirea comisiilor pentru constatarea şi evaluarea pagubelor produse de fenomenele 

hidro-meteorologice;  
 aprobarea Planului de preg tire în domeniul situa iilor de urgen  pentru anul 2016; 
 aprobarea m surilor pentru evitarea producerii situa iilor de urgen  generate de arderea 

miriştilor, a vegeta iei uscate şi a resturilor vegetale la nivelul jude ului Mureş, pentru anul 
2016; 
 constituirea Grupurilor tehnice de lucru cu atribu ii de urm rire şi solu ionare operativ  a 

problemelor curente din jude ul Mureş cu ocazia organiz rii şi desf şur rii alegerilor locale şi a 
celor pentru Senat şi Camera Deputa ilor din anul 2016; 
 constituirea comisiei mixte pentru verificarea siguran ei rutiere pe sectorul de drum na ional 

DN  15 Tg. Mureş-Reghin; 
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 constituirea comisiei pentru constatarea şi evaluarea situa iei de urgen  semnalat  pe raza 
comunei R stoli a ca urmare a c derii unor blocuri de stânc  de pe versan i; 
 constituirea comisiei mixte de verificare a salubriz rii cursurilor de ap , a realiz rii şi 

între inerii  şan urilor şi rigolelor  în localit ile din jude ul Mure ; 
 desemnarea persoanelor pentru exercitarea atribu iilor de informatician la alegerile pentru 

Senat şi Camera Deputa ilor din anul 2016; 
 actualizarea altor comisii şi comitete de pe lâng  Institu ia Prefectului. 
 

De asemenea, Serviciul pentru Dezvoltare Economic  şi Monitorizarea Serviciilor Publice 
Deconcentrate a desf şurat activit i de monitorizare a aplic rii în jude ul Mureş a 
programelor şi strategiilor guvernamentale sau ministeriale.  

La nivelul jude ului Mureş s-a derulat Programul Opera ional Ajutorarea 
Persoanelor Defavorizate 2015/2016 implementat de Ministerul Fondurilor Europene.  

Institu ia Prefectului-Jude ul Mureş a urm rit aplicarea Hot rârii Guvernului României nr. 
799/2014 privind implementarea Programului Opera ional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, 
cu modific rile şi complet rile ulterioare, a instruc iunilor şi a clarific rilor elaborate de 
Ministerul Fondurilor Europene la nivelul prim riilor din jude ul Mureş. 

Prin ordine ale prefectului a fost constituit şi actualizat Grupul de lucru pentru 
monitorizarea POAD la nivelul jude ului Mureş, fiind constituite şi comisiile de control pentru 
livrare, recep ie şi distribu ie.  

      În anul 2016, pe acest  linie au fost desf şurate activit i între care pot fi amintite 
urm toarele: 
 stabilirea loca iilor pentru depozitarea produselor alimentare; 
 elaborarea bazelor de date con inând beneficiarii POAD şi predarea acestora pe CD-uri 

c tre prim riile din jude ul Mureş, pe baz  de proces-verbal; 
 informarea prim riilor referitor la livrarea produselor alimentare şi consilierea privind 

aplicarea dispozi iilor legale; 
 coordonarea livr rii pachetelor alimentare la nivelul jude ului Mureş prin realizarea unei 

comunic ri permanente cu reprezentan ii distribuitorului;  
 transmiterea la toate prim riile a Graficelor de livrare a pachetelor alimentare comunicate 

de furnizorul pentru jude ul Mureş – NED GROUP SRL; 
 dispunerea m surilor pentru preluarea pachetelor alimentare la nivelul prim riilor; 
 semnarea acordului de cooperare privind derularea a programului POAD de c tre primarii 

din jude ul Mureş; 
 elaborarea graficelor de control la distribu ie, livrare şi recep ie a produselor alimentare la 

nivelul jude ului şi actualizarea acestora de câte ori a fost necesar;  
 organizarea şi  coordonarea activi ii de control la nivelul jude ului conform graficului de 

control şi colaborarea cu Casa Jude ean  de Pensii, Agen ia Jude ean  de Pl i şi Inspec ie 
Social  şi Agen a Jude ean  pentru Ocuparea For ei de Munc , Consiliul Jude ean Mureş, 
Direc ia General  de Asisten  Social  şi Protec ia Copilului Mureş; 

 consultarea prim riilor şi centralizarea informa iilor referitoare la necesarul de pachete 
pentru onorarea cererilor şi la surplusul de pachete r mas dup  finalizarea celor dou  
etape de distribuire a alimentelor; 

 solicitarea unor clarificari şi documente justificative de la prim rii şi transmiterea acestora 
la Ministerul Fondurilor Europene;   

 ini ierea coresponden ei cu institu iile prefectului din ar  pentru aplicarea dispozi iilor 
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dispozi iilor art. 5^1, litera b) din Hot rârea Guvernului nr. 799/2014 privind 
implementarea Programului Opera ional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020, 
actualizat , referitoare la compensarea stocurilor între jude e; 

 analizarea cererilor de suplimentare şi elaborarea acordurilor privind compensarea 
stocurilor de ajutoare alimentare între prim riile Glodeni şi Gorneşti, Sângeorgiu de P dure 
şi Sovata, Lunca Bradului şi  Gorneşti; 

 elaborarea demersurilor c tre autorit ile publice locale participante la program,  pentru 
transmiterea Sintezei privind derularea POAD şi a Sintezei privind realizarea m surilor 
auxiliare. 
În cadrul Programului, în jude ul Mureş au fost recep ionate pe baz  de procese 

verbale de recep ie cantitativ  un num r de  251.750 pachete alimentare de la  
furnizorul pentru jude ul Mureş – NED GROUP SRL. 

Toate cele 102 autorit i ale administra iei publice locale au identificat spa ii de depozitare 
adecvate.  

Potrivit datelor furnizate de prim rii, în jude ul Mureş au fost distribuite un num r 
total de 251.742 pachete, din care 171.054 pe liste ini iale şi 80.688 pe liste suplimentare.  

În cazul prim riilor care au avut solicit ri neacoperite au fost realizate compens ri de 
cantit i de la prim riile cu stoc excedentar. În acest sens, prin intermediul Institu iei 
Prefectului-Jude ul Mureş au fost solu ionate 3 cereri de suplimentare pentru un num r total de  
150 pachete alimentare.  

Nu au fost  realizate compens ri cu alte jude e din ar . 
În jude ul Mureş, au primit pachete  alimentare 118.962 persoane. 
La data de 14 decembrie 2016, la toate cele 102 prim rii din jude ul Mureş stocul a fost 

epuizat. 
 
Gestionarea situa iilor  de urgen  
 

Având în vedere prevederile art. 19, punctul 1), litera g) din Legea nr. 340/2004 privind 
prefectul şi institu ia prefectului, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare, prefectul 
jude ului Mureş, în calitate de preşedinte al Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  a 
dispus m suri pentru prevenirea şi gestionarea situa iilor de urgen , respectiv : 

 asigurarea condi iilor normale de desf şurare a activit ilor economice şi sociale în sezonul 
rece de c tre autorit ile şi institu iile din jude ul Mureş; 

 men inerea viabilit ii drumurilor jude ene i na ionale în sezonul rece; 
 realizarea Programului de m suri pentru sezonul rece; 
 evaluarea pagubelor produse în jude ul Mure  de fenomenele meteorologice periculoase;  
 organizarea exerci iilor de simulare a unor situa ii de urgen ; 
 organizarea ac iunilor de verificare la nivelul jude ului privind modul în care au fost 

salubrizate cursurile de ap  i au fost realizate an uri i rigole în localit i, pentru asigurarea 
sec iunilor de scurgere a apelor mari; 

 m suri pentru evitarea producerii situa iilor de urgen  generate de arderea miriştilor, a 
vegeta iei uscate şi a resturilor vegetale la nivelul jude ului Mureş; 

 analiza gradului de preg tire a drumurilor na ionale şi jude ene pentru gestionarea 
situa iilor de urgen  în sezonul rece 2015-2016 în ceea ce priveşte asigurarea utilajelor de 
desz pezire, aprovizionarea cu materiale antiderapante, nisip, sare şi clorur  de sodiu, precum 
şi aprovizionarea cu carburan i pentru utilajele de interven ie; 
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 verificarea riscului de c dere a unor blocuri de stânc  de pe versan i pe sectorul de drum  
na ional  DN 15 E – 578 Reghin-Topli a în zona localit ii Lunca Bradului; 

 m suri pentru gestionarea situa iei de urgen  produs  pe DN 15-E578 ca urmare a c derii 
unei stânci de pe versant în zona localit ilor Neagra Stînceni, în data de 23 februarie 2016. 

 informarea Ministerului Afacerilor Interne referitor la preg tirea pentru iarna 2016-2017;  
 analiza modului de asigurare a desf şur rii în condi ii normale a activit ilor economice şi 

sociale pe raza jude ului Mureş în perioada sezonului rece, la urm toarele institu ii: 
  Consiliul Jude ean Mure  şi Sec ia de Drumuri Na ionale Tîrgu-Mure  -pentru 

asigurarea circula iei pe drumurile aflate în administrare; 
  Direc ia de S n tate Public  a Jude ului Mure  pentru elaborarea situa iei 

centralizatoare la nivelul jude ului Mure  privind persoanele cu nevoi speciale;  
  Inspectoratul colar Jude ean Mure  pentru informarea referitoare la asigurarea 

înc lzirii unit ilor de înv mânt din jude ul Mure ;  
  Regulatorul Circula ie CFR Tîrgu-Mureş, CFR C l tori Tîrgu-Mureş, CFR Marf  Tîrgu-

Mureş şi Sec ia L7 Între inere Linii  CFR - pentru asigurarea condi iilor normale de 
circula ie pe tronsoanele de cale ferat  aferente jude ului Mureş; 

  RA  AEROPORTUL TRANSILVANIA TÎRGU MUREŞ  - pentru asigurarea condi iilor 
normale de trafic aerian în sezonul rece;  

  SC Romgaz Mure   - pentru asigurarea stocurilor de combustibil la nivelul depozitelor 
de înmagazinare a gazelor naturale de pe raza jude ului Mure ; 

  SC Filiala de Distribu ie a Energiei Electrice – Electrica Distribu ie Transilvania Sud SA 
Sucursala Mureş -  pentru asigurarea continuit ii în furnizarea energiei electrice. 

 monitorizarea contractelor de desz pezire încheiate pentru sezonul rece 2016-2017 la 
nivelul prim riilor din jude ul Mureş şi a Consiliului Jude ean Mureş şi postarea pe site-ul 
institu iei la sec iunea situa ii de urgen ; 

 transmiterea Planului de m suri pentru prevenirea şi combaterea efectelor fenomenelor 
meteorologice specifice sezonului rece 2016-2017 la toate prim riile din jude  şi la institu iile 
membre ale Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen ; 

 solicit ri adresate prim riilor pentru respectarea fluxului informa ional în situa ii de urgen  
reglementat de ORDINUL nr. 1.422/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea 
situa iilor de urgen  generate de inunda ii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la 
construc ii hidrotehnice, polu ri accidentale pe cursurile de ap  şi polu ri marine în zona 
costier . 

  Potrivit dispozi iilor prefectului jude ului Mureş, pentru gestionarea situa iilor de urgen  au 
fost elaborate urm toarele documente: 
 ordine ale prefectului pentru evitarea producerii situa iilor de urgen  generate de incendii 

şi/sau arderi necontrolate; 
 rapoartele de evaluare a pagubelor produse de fenomenele meteorologice periculoase pe 

raza jude ului Mureş în anul 2016; 
 demersuri pentru reabilitarea sectoarelor de drum deteriorate unde a existat riscul 

producerii accidentelor de circula ie; 
 situa ii periodice privind stocurile de materiale antiderapante, utilajele de desz pezire, 

stocurile de carburan i pentru interven ia pe drumurile na ionale i drumurile jude ene din 
jude ul Mure , pe toat  perioada sezonului rece; 
 ordine pentru constituirea comisiilor de evaluare a situa iilor de urgen  semnalate în 

jude ul Mureş; 
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 situa ii centralizatoare ale proceselor verbale de evaluare a pagubelor produse de 
fenomenele meteorologice periculoase în jude ul Mureş. 
 

În urma fenomenelor hidro-meteorologice înregistrate pe raza jude ului Mureş în 
perioada 5-22 iunie 2016 au fost semnalate evenimente negative care au produs pagube 
materiale pe raza urm toarelor unit i administrativ-teritoriale: comuna M gherani, comuna 
G le ti, comuna Sînpaul, comuna Mica, comuna Deda, comuna Brâncovene ti, comuna Aluni , 
comuna Bato , comuna Bogata, comuna V tava, comuna incai, comuna Gurghiu, municipiul 
Reghin, comuna Ogra, comuna Lunca, municipiul Târn veni, comuna Grebeni u de Cîmpie, 
ora ul Iernut, comuna Cuci. 

În perioada 27-28 iunie 2016 au fost afectate urm toarele localit i: comuna Adamu , 
comuna Bahnea, comuna B gaciu, comuna Fîntînele, ora ul Miercurea Nirajului, comuna Neaua, 
municipiul Reghin, ora ul Sângeorgiu de P dure, comuna Solov stru, comuna V tava, 
municipiul Târn veni, ora ul Sovata, oraşul Ungheni. 

În data de 26 iulie 2016 au fost afectate localit ile Ogra şi Sighişoara. 
O activitate deosebit  care a presupus un volum mare de timp a constat în coordonarea 

activit ilor legate de constituirea comisiilor mixte şi coordonarea activit ilor de deplasare în 
teren, modul de elaborare a proceselor verbale la fa a locului, centralizarea obiectivelor 
afectate. 

Prin Ordinele Prefectului nr. 161/20 iunie 2016, 165/22 iunie 2016, 166/22 iunie 2016 şi 
178/23 iunie 2016, 191/6 iulie 2016  au fost constituite comisii de evaluare a pagubelor 
semnalate pe raza jude ului Mureş formate din reprezentan i ai urm toarelor institu ii: 

 Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  „Horea” al Jude ului Mureş; 
 Sistemul de Gospod rire a Apelor Mureş; 
 Agen ia Na ional  de Îmbun t iri Funciare - Unitatea de Administrare Mures a Filialei 

Teritoriale de Îmbun t iri Funciare Mureş - Oltul Superior; 
 Direc ia pentru Agricultur  Mureş; 
 Inspectoratul Jude ean în Construc ii Mureş; 
 Consiliul Jude ean Mureş; 
 Direc ia Silvic  Mureş; 
 Sec ia de Drumuri Na ionale Tg. Mureş; 
 Prim riile afectate. 

 
  Ca rezultat al demersurilor realizate, au fost alocate sume pentru refacerea obiectivelor 

afectate de inunda ii Consiliului Jude ean Mureş şi  prim riilor Târn veni, Sângeorgiu de P dure, 
Sovata, Iernut, M gherani, Mica, Deda, Brâncoveneşti, Aluniş, V tava, Gurghiu, Ogra, Cuci, 
Ad muş, Bahnea, Sighişoara prin Hot rârile  de Guvern nr. 752/12 octombrie 2016 şi 975/21 
decembrie 2016, totalizând 5.606 mii lei. 

   Au fost realizate demersuri pentru alocarea de fonduri pentru refacerea infrastructurii 
afectate de inunda ii c tre: 

 Secretariatul General al Guvernului României 
 Ministerul Dezvolt rii Regionale şi Administra iei Publice 
 Ministerul Culturii 
 Ministerul Mediului, Apelor şi Padurilor 
 Ministerul Agriculturii şi Dezvolt rii Rurale. 
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În perioada analizat  s-au asigurat lucr rile de secretariat ale Comitetului Jude ean care 
s-a întrunit în  15 şedin e, în care s-au adoptat 9 hotârâri. 
 
Colegiul Prefectural al Jude ului Mureş 
 

În conformitate cu prevederile art. 22, alin. (3) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul 
şi institu ia prefectului, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare, şi ale 
Regulamentului de func ionare a Colegiului Prefectural al Jude ului Mureş, în cursul anului 2016, 
au fost organizate 12 şedin e, în cadrul c rora au fost adoptate 15 hot râri.  

Conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 340/2004, activitatea Colegiului Prefectural  
urm reşte armonizarea activit ii serviciilor publice deconcentrate, precum şi implementarea 
programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de ac iune ale Guvernului la nivelul jude ului. 

Articolul 22, alin. 3) din lege prevede întrunirea Colegiului Prefectural cel pu in o dat  pe 
lun  şi oricând se consider  c  este necesar. 

Temele incluse pe ordinea de zi a edin elor au vizat activitatea institu iilor membre. În 
leg tur  cu programarea şedin elor Colegiului Prefectural, modul de desf şurare, ordinea de zi, 
hot rârile adoptate, a fost informat Ministerul Afacerilor Interne. 

Potrivit  prevederilor  art. 8 din Regulamentul de func ionare a Colegiului Prefectural al 
Jude ului Mureş, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 364/04.07.2006 şi a sarcinilor dispuse de 
prefectul jude ului Mureş, secretariatul Colegiului Prefectural a îndeplinit atribu ii legate de: 

 preg tirea şedin elor; 
 stabilirea ordinii de zi; 
 elaborarea ordinelor de convocare a şedin elor lunare şi a adreselor de solicitare a 

materialelor pentru temele incluse pe ordinea de zi; 
 primirea rapoartelor, a sintezelor şi a celorlalte materiale necesare desf şur rii 

şedin elor; 
 întocmirea proceselor verbale; 
 preg tirea documentelor de şedin ; 
 ini ierea şi elaborarea hot rârilor Colegiului Prefectural şi luarea m surilor pentru 

aducerea acestora la cunoştin a membrilor; 
 asigurarea leg turii cu membrii Colegiului Prefectural.  

Secretariatul Colegiului Prefectural al Jude ului Mureş, în baza dispozi iilor art. 2, pct. 2, 
litera g) din Hot rârea Guvernului nr. 340/2006 privind aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 
340/2004 privind prefectul şi institu ia prefectului, a elaborat Programul de activitate al 
Colegiului Prefectural pe anul 2016.   

Şedin ele Colegiului Prefectural au debutat cu vernisarea unor expozi ii organizate în 
holul Palatului Administrativ, cu implicarea Direc iei pentru Cultur  Mureş.  

Potrivit art. 12 şi 13 din HG nr. 460/2006, în cadrul şedin elor de lucru, membrii 
Colegiului Prefectural: 

 raporteaz  şi analizeaz  stadiul implement rii programelor, politicilor, strategiilor şi 
planurilor de ac iune de la nivelul jude ului, nevoile şi dificult ile cu care se confrunt  
serviciile publice deconcentrate, propunând m suri pentru îmbun t irea activit ii; 

 stabilesc domeniile şi sectoarele în care este necesar  sau se poate realiza cu eficien  
ac iunea coordonat  a mai multor servicii publice deconcentrate; 

 stabilesc m suri necesare implement rii programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor 
de ac iune adoptate la nivel na ional; 
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 organizeaz  ac iunile comune ale mai multor servicii publice deconcentrate în vederea 
solu ion rii unor situa ii deosebite; 

 analizeaz  m surile necesare în vederea realiz rii unui sistem comun de management al 
informa iei, al resurselor materiale, financiare ori umane; 

 propun şi adopt  hotârâri. 
Hot rârile adoptate în cadrul şedin elor au vizat: 

 aprobarea Programului de activitate al Colegiului Prefectural al Jude ului Mureş pentru 
anul 2016; 

 ini ierea m surilor necesare pentru finalizarea listelor nominale cu beneficiarii 
Programului Opera ional pentru Ajutorarea Persoanelor Defavoriazate;  

 transmiterea propunerilor de reprezentan i ai institu iilor care s  fac  parte din Grupul 
tehnic de lucru constituit în baza HG  nr. 54/2016 privind stabilirea m surilor tehnice 
necesare bunei organiz ri şi desf şur ri a alegerilor locale din anul 2016; 

 supravegherea jude ului Mureş din punct de vedere al siguran ei alimentare, respectarea 
normelor de igien  şi s n tate public  cu ocazia meselor festive organizate de 8 Martie şi 
a s rb torilor pascale; 

 aprobarea Planului de ac iuni pe anul 2016 pentru realizarea în jude ul Mureş a 
obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare; 

 stabilirea de m suri pentru coordonarea activit ilor comune ale  institu iilor publice din 
jude ul Mureş; 

 continuarea ac iunilor de control vizând siguran a alimentar , respectarea normelor de 
igien  şi s n tate public , precum şi asigurarea serviciilor specifice s rb torilor pascale şi 
a Zilei de 1 Mai; 

 stabilirea m surilor specifice men inerii ordinii şi liniştii publice în perioada s rb torilor 
pascale;  

 ini ierea m surilor pentru prevenirea situa iilor de urgen  generate de incendii cu ocazia 
manifest rilor religioase organizate pe raza jude ului Mureş; 

 participarea, conform competen elor legale, la ac iunile specifice organiz rii alegerilor 
locale din anul 2016; 

 stabilirea unor m suri pentru coordonarea activit ilor comune ale institu iilor publice din 
jude ul Mureş, prin care s-a stabilit implicarea institu iilor membre în Colegiul Prefectural 
la ac iunile de verificare a sec iilor de votare din jude ul Mureş şi degrevarea de sarcinile 
de serviciu a persoanelor  cuprinse în Grupul tehnic de lucru constituit pe lâng  Comisia 
Tehnic  Jude ean ; 

 aprobarea Planului Integrat de men inere a ordinii publice pe perioada sezonului estival 
2016 la nivelul jude ului Mureş; 

 organizarea unor controale la unit ile de alimenta ie public  care func ioneaz  în mediul 
rural; 

 ini ierea m surilor specifice pentru ob inerea autoriza iilor sanitare de func ionare pân  la 
începerea noului an şcolar; 

 ini ierea m surilor specifice pentru preg tirea unit ilor de înv mânt din jude ul Mureş 
în vederea deschiderii în bune condi ii a anului şcolar 2016-2017; 

 stabilirea unor m suri pentru coordonarea activit ilor comune ale institu iilor publice din 
jude ul Mureş în vederea organiz rii alegerilor pentru Senat şi Camera Deputa ilor din 
luna decembrie 2016; 
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 aprobarea organiz rii ac iunilor de control a siguran ei alimentare, respectarea normelor 
de igien  şi s n tate public  şi asigurarea serviciilor specifice s rb torilor de iarn  pe 
raza jude ului Mureş. 

     
Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice 
Mure  
 

Potrivit reglement rilor HG nr. 499/2004 privind înfiin area, organizarea şi func ionarea 
comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, la nivelul 
jude ului Mureş func ioneaz  Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele 
Persoanelor Vârstnice Mureş constituit prin Ordinul Prefectului nr. 191/2004, a c rui 
componen  a fost actualizat  în anul 2016 prin ordine ale prefectului. Din aceast  structur , 
fac parte institu iile cu responsabilit i în domeniul social şi 9 organiza ii ale persoanelor 
vârstnice din jude ul Mureş. 

În anul 2016, Comitetul s-a întrunit lunar în 12 şedin e, în care, potrivit atribu iilor 
stabilite prin art. 4 şi 5 din HG nr. 499/2004, s-a urm rit asigurarea rela iilor de colaborare şi 
informarea reciproc  asupra problemelor de interes pentru persoanele vârstnice şi au fost 
analizate problemele cu caracter socio-economic pentru aceast  categorie de persoane.  

    În cadrul şedin elor organizate au fost dezb tute teme referitoare la:  
 activitatea Funda iei Cre tine Diakonia – Filiala Tîrgu Mure  i a Funda iei Cre tine Diakonia – 

Filiala Reghin; 
 activitatea desf urat  în anul 2015 de Consiliul Jude ean al Persoanelor Vârstnice Mure ; 
 probleme de actualitate ale vârstnicilor; 
 modalitatea de acordare a dispozitivelor medicale în sistemul asigur rilor sociale de s n tate 

cu preponderen  adresate persoanelor vârstnice; 
 raportul anual de activitate al Direc iei Generale de Asisten  Social  i Protec ia Copilului 

Mure  pentru anul 2015; 
 nout i de reglementare în asisten a social  a persoanelor vârstnice; 
 condi iile de acordare a medicamentelor cu/f r  contribu ie personal  pentru pensionarii cu 

venituri din pensii mai mici de 700 de lei; 
 serviciile de îngrijire în centrele reziden iale pentru persoane vârstnice; 
 criterii în baza c rora se acord  bilete pentru tratamentul balnear în sistemul unitar de pensii 

publice; 
 dezbatere privind modific rile Legii nr. 17/2000 referitoare la finan area c minelor pentru 

persoane vârstnice din sistemul public; 
 Programele Na ionale de S n tate Public  derulate de Direc ia de S n tate Public  a 

Jude ului Mure  în perioada 2015 – 2016. 
În urma recomand rilor transmise de Ministerul Afacerilor Interne s-a realizat opera iunea 

de verificare a documentelor întocmite în aplicarea prevederilor H.G. nr. 499/2004. Astfel, a fost 
realizat dosarul privind constituirea, componen a i func ionarea Comitetului Consultativ de 
Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Mure  i au fost identificate toate ordinele 
prin care s-a actualizat componen a acestuia începând de la constituire pân  în prezent. 

Urmare a propunerilor formulate în cadrul edin elor de c tre membrii Comitetului 
Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Mure , Institu ia Prefectului 
– Jude ul Mure  a realizat urm toarele: 

 un demers c tre Ministerul Muncii, Familiei, Protec iei Sociale i Persoanelor Vârstnice în 
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vederea identific rii unei solu ii pentru acordarea subven iei de la bugetul de stat pentru 
Organiza ia Caritas Alba-Iulia; 

 o solicitare de analiz  a aplic rii prevederilor Ordonan ei de Urgen  a Guvernului         
nr. 34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asisten a social  a 
persoanelor vârstnice, în cazul a dou  c mine pentru persoane vârstnice din jude ul Mure  
organizate în sistem public, care aveau nevoie de  finan are din bugetul de stat în baza 
prevederilor art. 18, alin. (5) din O.U.G. nr. 34/2016; 

 organizarea a dou  întâlniri ale Comitetului din lunile octombrie şi decembrie 2016 la 
Centrul de Îngrijire i Asisten  pentru persoane vârstnice al Asocia iei R s ritul (localitatea 
Bolintineni, comuna P s reni, jude ul Mure ) şi Reziden a pentru persoane vârstnice (localitatea 
Valea Izvoarelor, comuna Sînpaul, jude ul Mure ) ocazie cu care membrii au fost informa i 
direct referitor la condi iile oferite beneficiarilor de institu iile men ionate din domeniul îngrijirii 
persoanelor vârstnice. 

La nivelul jude ului Mureş exist  o colaborare direct  între preşedintele Comitetului 
Jude ean al Persoanelor Vârstnice Mureş, Institu ia Prefectului-Jude ul Mureş, organiza iile şi 
institu iile de asisten  din jude  (Casa Jude ean  de Pensii, Casa de Asigur ri de S n tate, 
Direc ia de S n tate Public , Agen ia Jude ean  pentru Pl i i Inspec ie Social , Direc ia 
General  de Asisten  Social  şi Protec ia Copilului), iar demersurile pentru solu ionarea 
problemelor se fac în mod operativ de c tre fiecare institu ie, în func ie de competen e. 
 
Comisia de dialog social a jude ului Mure  
 

Prin intermediul Institu iei Prefectului-Jude ul Mure  a fost asigurat  func ionarea 
Comisiei de Dialog Social, care, la nivel jude ean, reprezint  un cadru de dezbatere, cu rol 
consultativ, pentru cei trei parteneri sociali: patronat, sindicate şi administra ia public  local , în 
probleme de interes comun.  

În anul 2016,  au fost organizate 12 edin e  ale  Comisiei de Dialog Social, în care au 
fost dezb tute teme vizând problemele din domeniul de interes al administra iei sau al 
partenerilor sociali, în vederea asigur rii unui climat de pace şi stabilitate social , astfel: 

 problemele cu care se confrunt  lucr torii poştali; 
 problemele salaria ilor din domeniul silvic; 
 problemele personalului angajat la Aeroportul Tîrgu-Mureş; 
 premisele declanş rii conflictului de munc  la nivelul Direc iei Generale de Asisten  

Social  şi Protec ia Copilului Mureş; 
 problemele salaria ilor de la Azomureş; 
 probleme privind transportul jude ean de persoane; 
 preciz rile Ministerului Muncii, Familiei, Protec iei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

referitoare la modificarea legisla iei.  
În urma dezbaterilor din edin e i a problemelor ridicate de partenerii sociali, au fost 

înaintate solicit ri la institu ii  jude ene i centrale pentru solu ionarea acestora, au fost 
întocmite minutele con inând dezbaterile din şedin e, a fost asigurat  leg tura cu partenerii 
sociali. 
  Pe lâng  cele de mai sus, au fost  gestionate ac iunile de protest organizate în jude ul 
Mure  prin pichetarea Palatului Administrativ. Delega iile sindicaliştilor au fost primite de 
conducerea Institu iei Prefectului - Jude ul Mureş, care a informat institu iile centrale în leg tur  
cu revendic rile formulate.  
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În paralel au fost elaborate lunar inform rile privind organizarea şi desf şurarea 
şedin elor care au fost transmise Ministerului Muncii, Familiei, Protec iei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice. 
 
Grupul Jude ean de Modernizare a Administra iei Publice 
 

Prin intermediul Institu iei Prefectului-Jude ul Mure  a fost asigurat  func ionarea 
Grupului Jude ean de Modernizare a Administra iei Publice, constituit potrivit prevederilor HG nr. 
544/2005 pentru modificarea şi completarea art. 6 din HG nr. 925/2003 privind reorganizarea 
Consiliului Guvernamental pentru Monitorizarea Reformei Administra iei Publice. Conform 
atribu iilor prev zute de legisla ia în vigoare, prefectul urm reşte şi aplic , împreun  cu Grupul, 
prevederile cuprinse în strategiile şi programele de reform  a administra iei publice locale. Din 
cadrul Grupului, fac parte reprezentan i ai serviciilor publice deconcentrate, ai mediului 
academic şi sindicatelor.  
 În anul 2016 au fost organizate 3 şedin e, în cadrul c rora au fost dezb tute teme şi au 
fost initiate m suri legate de:  

 aprobarea Programul de m suri privind reforma administra iei publice locale pentru 
anul 2016; 

 bugetarea pe programe la nivelul autorit ilor publice locale; 
 dezvoltarea capacit ii societ ii civile, a mediului academic şi altor parteneri sociali 

de a sus ine şi promova reforma administra iei publice; 
 parteneriatul public/privat ONG, în solu ionarea problemelor comunitare; exemple 

de bun  practic  în combaterea s r ciei, marginaliz rii, lipsei de educa ie; 
 rolul Institu iei Prefectului în absorb ia fondurilor structurale şi colaborarea cu ONG-

urile, pentru parteneriate în implementarea proiectelor; 
 identificarea unor surse de finan are în vederea elabor rii unui ghid care s  

cuprind  informa ii de interes public, de uz general şi de specialitate pentru 
func ionarii publici de la nivelul UAT-urilor, precum şi pentru elevii din cadrul 
unit ilor şcolare, în vederea eficientiz rii procesului de transmitere/ob inere a 
informa iilor de interes public, între func ionari şi cet eni, precum şi pentru a oferi 
servicii publice; 

 discutarea propunerii de elaborare a ghidului în format electronic şi stabilirea 
direc iilor de ac iune; 

 crearea unei sec iuni speciale denumit  Grup Jude ean de Modernizare organizat la 
nivelul jude ului Mureş, pe pagina oficial  a Institu iei Prefectului – Jude ul Mureş; 

 realizarea unui buletin informativ trimestrial; 
 actualizarea componen ei Grupului Jude ean de Modernizare prin ordin al 

prefectului. 
În cadrul şedin elor au fost prezentate rezultatele interpret rii chestionarelor referitoare 

la reforma în administra ia public  şi completate de c tre unit ile administrativ-teritoriale din 
jude ul Mureş.  
 
Colaborarea cu autorit ile administra iei publice locale 
 

În anul 2016, Serviciul pentru dezvoltare economic  i monitorizarea serviciilor publice 
deconcentrate a colaborat cu autorit ile administra iei publice din jude  pentru elaborarea unor 
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sinteze sau situa ii referitoare la aplicarea actelor normative, pentru sus inerea unor solicit ri 
locale, precum şi pentru transmiterea unor informa ii de interes.  

Prefectul jude ului Mureş a dispus diseminarea de informa ii şi luarea de m suri 
legate de: 

 men inerea unei st ri de salubritate corespunz toare şi ecarisarea teritoriului 
administrativ; 

 aten ionarea popula iei i informarea cu privire la calendarul campaniei de vaccinare 
antirabic  cu momeli vaccinale la vulpi; 

 aplicarea dispozi iilor Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguran ei în unit ile de 
înv mânt, a m surilor stabilite în Planul jude ean de ac iune pentru creşterea gradului de 
siguran  a elevilor şi a personalului didactic şi pentru prevenirea delicven ei juvenile în incinta 
şi în zonele adiacente unit ilor de înv mânt preuniversitar; 

 aplicarea unitar  a Ordinului ANSVSA nr. 45/2010 privind condi iile sanitar-veterinare de 
func ionare a târgurilor de animale vii şi a Ordinului ANSVSA nr. 16/2010 potrivit c rora toate 
târgurile/pie ele de animale trebuie s  func ioneze în baza unei autoriza ii sanitar-veterinare şi 
pentru siguran a alimentelor; 

 transmiterea propunerilor pentru includerea de obiective noi pe Lista cuprinzând locuin ele 
sociale, în cadrul  Programului guvernamental de construc ii locuin e sociale derulat de 
Ministerul Dezvolt rii Regionale şi Administra iei Publice; 

 identificarea informaticienilor şi a operatorilor de calculator pentru alegerile din anul 2016;  
 depunerea cererilor pentru Corpul Exper ilor Electorali; 
 punerea în aplicare a HG nr. 799/2014 privind implementarea Programului Opera ional 

Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020, cu modific rile şi complet rile ulterioare; 
 punerea în aplicare la nivelul unit ilor administrativ-teritoriale a legisla iei referitoare la 

gestionarea câinilor f r  st pân; 
 aplicarea unitar  a Legii nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale; 
 punerea în aplicare a prevederilor art. 475, alin (2) din Codul Fiscal, referitoare la taxele 

pentru eliberarea atestatului de produc tor; 
 efectuarea de controale tematice la prim riile din jude ul Mure  în baza Ordinului 

prefectului nr. 24 din 25 ianuarie 2016;  
 elaborarea de c tre autorit ile publice locale din jude ul Mure  care au asigurat  

func ionarea serviciului de transport public de c l tori, a raportului anual, conform prevederilor 
Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 i publicarea acestuia;  

 invita ia de participare la reuniunea regional  cu tema „Sprijin pentru autorit ile 
contractante în aplicarea noii legisla ii în domeniul achizi iilor publice”  organizat  în jude ul 
Sibiu; 

 aplicarea OUG nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuin e sociale destinate 
chiriaşilor evacua i sau care urmeaz  a fi evacua i din locuin ele retrocedate foştilor proprietari; 
 aplicarea Ordinului comun MFP/MDRAP nr. 4031/2067/2015, organelor fiscale ale ANAF de 
la nivel teritorial; 
 demararea controalelor de audit intern la unit ile administrativ teritoriale din jude ul 
Mureş care au unit i publice sanitare cu paturi privind contractele încheiatele cu Hexi Pharma; 
 informarea referitoare la avantajele portalul e-România; 
 aplicarea unitar  a dispozi iilor art. 3, alin 4 din OUG nr.20/2016 pentru modificarea şi 
completarea O.U.G nr. 57/2015 privind salarizarea personalului pl tit din fonduri publice în anul 
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2016, prorogarea unor termene, precum şi unele m suri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative; 
 aplicarea unitar  a dispozi iilor art. 65 din Legea nr. 448/2006 privind protec ia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat ; 
 aplicarea reglement rilor referitoare la tichetele sociale acordate pentru anul şcolar 2016-
2017, în contextul Legii nr.248/2015 privind stimularea particip rii la înv mântul preşcolar a 
copiilor provenind din familii defavorizate; 
 declararea zilei de 2 septembrie 2016, zi de doliu na ional pe teritoriul României, în 
memoria cet enilor români deceda i în urma cutremurului din Italia din data de 24 august 2016 
şi în semn de solidaritate cu poporul italian; 
 aplicarea prevederilor art. 55, alin.1, lit.b din OG nr.14/2016 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2016; 
 organizarea cursurilor obligatorii pentru poli i tii locali aferente anului 2016;  
 aplicarea dispozi iilor HG nr.877/2016 pentru modificarea şi completarea Hot rârii 
Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de eviden  a salaria ilor;  
 aplicarea Legii nr.209/2016 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 193/2002 privind 
introducerea sistemelor moderne de plat ; 
 aplicarea OUG nr. 68/2008 privind vânzarea spa iilor proprietate privat  a statului sau a 

unit ilor administrativ-teritoriale cu destina ia de cabinete medicale, precum şi a spa iilor în 
care se desf şoar  activit i conexe actului medical; 
 aplicarea unitar  a Ordinului nr. 1422/192/2012 al ministrului Mediului i P durilor i al 
ministrului Administra iei i Internelor, pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea 
situa iilor de urgen ; 
 elaborarea Raportului de monitorizare a implement rii dispozi iilor Legii nr. 248/2015 privind 
stimularea particip rii în înv mântul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, 
lege cunoscut  sub numele de Fiecare Copil în Gr dini ; 
 organizarea videoconferin ei cu primarii ini iate de Ministerul Dezvolt rii Regionale şi 
Administra iei Publice având ca tem : modific rile ap rute la Legea cadastrului şi a publicit ii 
imobiliare nr. 7/1996, situa ia contractelor de finan are încheiate sau aflate în procedurile 
premerg toare din cadrul Programului Na ional de Dezvoltare Local , aferente şcolilor care nu 
de in autoriza ia de func ionare, alocarea sumelor necesare acoperirii pagubelor produse de 
inunda iile înregistrate pe teritoriul unor unit i administrativ – teritoriale, m surile ce trebuie 
luate la nivelul unit ilor administrativ-teritoriale pentru combaterea efectelor secetei; 
 identificarea datelor privind construc iile din clasa I şi II de importan  identificate pe raza 

unit ilor administrativ teritoriale, care prezint  niveluri insuficiente de protec ie la ac iuni 
seismice, conform dispozi iilor HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc şi a OUG 
nr. 20/1994 privind m suri pentru reducerea riscului seismic al construc iilor existente, 
republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare; 
 aplicarea OUG nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panifica ie pentru 

elevii din înv mântul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din 
gr dini ele de stat şi private cu program normal de 4 ore; 
 comunicarea m surilor de biosecuritate împotriva virusului pestei porcine africane;  
 diseminarea Ghidului privind alegerile pentru autorit ile administra iei publice locale; 
 obligativitatea întocmirii şi transmiterii programelor de îmbun t ire a eficien ei energetice 

conform Legii nr.121/2014 privind eficienta energetic ; 
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 aplicarea prevederilor Legii locuin ei nr. 114/1996 şi ale Normelor metodologice de aplicare 
a legii aprobate prin H.G. nr. 1275/2000 cu modific rile şi complet rile ulterioare a Programului 
de construc ii locuin e sociale, în vederea elabor rii Listei cuprinzând locuin ele sociale propuse 
a fi finan ate în anul 2017 şi a Raportului privind fondul de locuin e; 
 transmiterea f r  plat  a unor bunuri aflate pe lista de casare a Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliar  Mureş;  
 aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performan ei energetice a 
blocurilor de locuin e, cu modific rile şi complet rile ulterioare; 
 aplicarea prevederilor din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 

O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului na ional de dezvoltare local , aprobate prin 
OMDRAP nr. 1851/2013, cu modific rile şi complet rile ulterioare; 
 aplicarea prevederilor Ordinului nr. 947/2015 privind  modificarea şi completarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 
28/2013 pentru aprobarea Programului na ional de dezvoltare local , aprobate prin Ordinul 
viceprim-ministrului, ministrul Dezvolt rii Regionale şi Administra iei Publice nr. 1851/2013, şi 
altele. 
 
 S-a urm rit modul de conlucrare dintre autorit ile administra iei publice locale şi 
serviciile publice deconcentrate în solu ionarea problemelor locale. Pe aceast  linie,   
s-au ini iat demersuri pentru: 
 evaluarea pagubelor produse de fenomenele hidro-meteorologice periculoase produse pe 

raza jude ului Mureş; 
 preg tirea documentelor care au stat la baza elabor rii unui num r de trei Note de 

Fundamentare şi Proiecte de Hot râre de Guvern privind alocarea unor sume din Fondul de 
interven ie la dispozi ia Guvernului, prev zut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele 
unit i administrativ teritoriale din jude ul Mureş afectate de calamit i naturale;  
 asigurarea stocurilor de materiale antiderapante, carburant, utilaje de desz pezire, 

contracte existente pentru asigurarea viabilit ii drumurilor comunale i jude ene; 
 urgentarea achizi ion rii de c tre Consiliul Jude ean Mure  a formularelor atestatelor de 

produc tor i opera ionalizarea procedurii de eliberare a acestora; 
 realizarea demersurilor c tre APIA Mureş, ca urmare a solicit rii Prim riei comunei Band de 

înfiin are în comun  a unui punct de lucru APIA; 
 realitarea unor demersuri c tre Consiliul Jude ean Mureş pentru sus inerea/cofinan area 
unor proiecte de investi ii ale unor comune. 

 
       Prin intermediul Serviciului, au fost realizate demersuri c tre institu ii jude ene şi 

centrale pentru sus inerea unor solicit ri de sprijin adresate Institu iei Prefectului-
Jude ul Mure  de c tre autorit ile administra iei publice locale, astfel: 
  
 c tre Consiliul Jude ean Mureş şi Administra ia Jude ean  a Finan elor Publice Mure  
pentru sus inerea financiar  a unor prim rii din jude ul Mure  care s-au confruntat cu probleme 
financiare; 
 c tre Ministerul Dezvolt rii Regionale şi Administra iei Publice pentru transmiterea 
documenta iei necesare în vederea încheierii contractului de finan are la obiectivul de investi ii 
Construire pod rutier nou peste râul Târnava Mic  de c tre Prim ria Municipiului Târn veni; 
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 c tre Compania Na ional  de Autostr zi şi Drumuri Na ionale din România pentru punerea 
în siguran   a sectorului de drum national DN 15 E-578 Reghin-Topli a ca urmare a identific rii 
unor blocuri de stânc  ce prezint  risc de desprindere; 
 c tre Sec ia de Drumuri Na ionale Tîrgu Mure  i Direc ia Regional  Bra ov pentru 
reabilitarea sectoarelor de drum deteriorate unde a existat riscul producerii accidentelor de 
circula ie; 
 c tre Compania Na ional  de Autostr zi i Drumuri Na ionale din România pentru 
efectuarea lucr rilor de repara ii pe tronsoanele de drum na ional de pe raza jude ului Mureş; 
 c tre ministerele de resort pentru acordarea de fonduri pentru refacerea infrastructurii 
localit ilor afectate de ploile din vara anului 2016; 
 c tre Ministerul Transporturilor pentru ini ierea de m suri pe drumul na ional DN 13C ca 
urmare a defec iunilor semnalate la podul provizoriu situat la km 1+195 care face leg tura între 
localitatea Vân tori din jude ul Mureş şi localitatea Odorheiu Secuiesc, jude ul Harghita; 
 c tre Ministerul Afacerilor Interne pentru completarea Ordinului nr. 353/2007 pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007; 
 c tre Ministerul Educa iei Na ionale şi Cercet rii Ştiin ifice pentru sprijinirea Inspectoratului 
Şcolar Jude ean Mureş în rezolvarea problemei legate de sediul acestuia; 
 c tre Prim ria municipiului Tîrgu Mureş pentru solu ionarea solicit rii Direc iei Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguran a Alimentelor Mureş în vederea rezolv rii problemei legate de 
starea drumului de accces c tre institu ie; 
 c tre Ministerul Comunica iilor, CN Poşta Român  şi Oficiul Jude ean de Poşt  Mureş 
pentru continuarea activit ii Oficiului Poştal Zag r; 
 c tre Ministerul Dezvolt rii Regionale şi Administra iei Publice - Agen ia Na ional  a 
Func ionarilor Publici pentru solu ionarea problemei privind  deficitul de personal de la nivelul 
comunei Daneş; 
 c tre Ministerul Mediului, Apelor şi P durilor şi Ministerul Dezvolt rii Regionale şi 
Administra iei Publice, referitor la situa ia existent  pe raza comunei Icl nzel din jude ul Mureş 
cu privire la o amenajare hidrotehnic  construit  în anii 1974-1975; 
 c tre Ministerul S n t ii în vederea rezolv rii problemelor cu care se confrunt  Spitalul 
Municipal Reghin;           
 c tre Compania Na ional  Po ta Român  ca urmare a solicit rii Prim riei comunei Râciu 
referitoare la deficitul de personal de la nivelul Oficiului Po tal Râciu;  
 c tre Sucursala Regional  CFR Bra ov ca urmare a solicit rii Prim riei ora ului Sângeorgiu 
de P dure referitoare la starea deteriorat  a podului peste calea ferat ; 
 c tre Ministerul Agriculturii şi Dezvolt rii Rurale pentru elaborarea unui STAS privind 
recep ia sfeclei de zah r, aplicabil la nivel na ional, astfel încât s  fie eliminat subiectivismul în 
procesul de recep ie a sfeclei de zah r;   
 c tre S.C. Filiala de Distribu ie a Energiei Electrice – Electrica Distribu ie Transilvania Sud 
S.A. Sucursala Mure  ca urmare a întreruperii repetate a furniz rii curentului electric pe raza 
comunei Lunca i preluarea cu dificultate de c tre Electrica Bra ov a solicit rilor telefonice de 
remediere a defec iunilor; 
 c tre Ministerul Muncii, Familiei, Protec iei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în vederea 
transmiterii punctului de vedere privind interpretarea prevederilor Ordonan ei de Urgen  nr. 
34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asisten a social  a 
persoanelor vârstnice în cazul a dou  c mine pentru persoane vârstnice din jude ul Mureş, 
organizate în sistem public care aveau nevoie de suplimentare de finan are din bugetul de stat; 



Raportul privind activitatea desf şurat  de Institu ia Prefectului - Jude ul Mureş în anul 2016 
___________________________________________________________________________________ 

49  
 

 c tre Consiliul Jude ean Mureş şi Inspectoratul Şcolar Jude ean Mureş pentru sus inerea 
financiar  a unor prim rii din jude ul Mure  care s-au confruntat cu probleme financiare; 
 c tre Agen ia de Pl i şi Interven ie pentru Agricultur  Mureş pentru înfiin area unui centru 
local la nivelul oraşului Miercurea Nirajului, în vederea asigur rii unui serviciu public rapid şi 
ieftin persoanelor interesate. 
 
Alte demersuri efectuate la nivelul Serviciului c tre autorit ile publice locale sau 
alte institu ii centrale: 
 
 c tre SNCFR C l tori Braşov şi autorit ile administra iei publice locale din jude ul Mureş în 
vederea comunic rii propunerilor legate de noul plan de mers al trenurilor pentru anul 
2016/2017; 
 c tre Direc ia pentru Agricultur  Mureş referitoare la traderii de cereale, furnizorii de 
inputuri - modalit ile de sprijin acordate produc torilor locali, contractele de inputuri şi 
contractele de futures încheiate de aceştia cu produc torii din jude ul Mureş; 
 c tre Consiliul Jude ean Mure , SC Electrica SA i c tre prim riile din jude  pentru 
identificarea localit ilor i gospod riilor care nu au energie electric  în vederea centraliz rii 
informa iilor referitoare la gospod riile care nu sunt racordate la energie electric  i 
transmiterea situa iei elaborate la Ministerului Energiei;  
 c tre Ministerul Dezvolt rii Regionale şi Administra iei Publice în vederea sus inerii 
financiare a obiectivului de investi ii Amenajarea Hidroenergetic  R stoli a’’. 
 
Activitatea de aplicare a apostilei pe actele administrative  
 

În cadrul Serviciului pentru Dezvoltare Economic  şi Monitorizarea Serviciilor Publice 
Deconcentrate func ioneaz  Biroul apostil , prin intermediul c ruia se asigur  înregistrarea şi 
prelucrarea cererilor privind aplicarea apostilei pe actele administrative. În anul 2016 au fost 
depuse 1208 cereri şi s-au eliberat 1565 de apostile pentru acte oficiale administrative.  

Pentru asigurarea accesului cet enilor la acest serviciu, toate datele şi informa iile 
referitoare la aplicarea apostilei i modific rile intervenite, au fost afişate şi postate atât la 
sediul institu iei, în punctele de acces, cât şi pe pagina web a acesteia. 

În urma solicit rii Direc iei Generale pentru Rela iile cu Institu iile Prefectului din cadrul 
MAI, s-au elaborat propuneri de modificare a Instruc iunilor nr.82/2010 privind organizarea şi 
desf şurarea activit ii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative. M sura 
intervine în urma implement rii sistemului informatic centralizat şi în vederea reducerii 
birocra iei, facilitând astfel accesul cet enilor la serviciul de eliberare a apostilei. 
          
Monitorizarea dezvolt rii regionale şi cooper rii  interna ionale 
 

Pe aceast  linie au fost analizate periodic rezultatele ob inute la nivelul jude ului Mureş în 
procesul de absorb ie a fondurilor europene, prin solicitarea de la autorit ile administra iei 
publice locale a datelor necesare.  

Pe baza Planului jude ean de ac iuni pentru promovarea acces rii fondurilor europene şi 
intensificarea rela iilor externe, elaborat pentru anul 2016,  a fost întocmit Raportul privind 
modul de realizare a ac iunilor cuprinse în Planul jude ean de ac iuni pentru promovarea 
acces rii fondurilor europene, ca urmare a consult rii institu iilor implicate în promovarea şi 
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accesarea fondurilor europene la nivel jude ean, respectiv Institu ia Prefectului – Jude ul Mureş, 
Consiliul Jude ean Mureş şi alte 8 institu ii. În urma monitoriz rii ac iunilor stabilite în plan şi a 
întocmirii rapoartelor trimestriale au fost redactate inform ri c tre conducerea institu iei. 

Au fost realizate activit i de consiliere şi informare a publicului pe teme europene în 
func ie de solicit rile adresate compartimentului rela ii cu publicul, precum şi activit i de 
consiliere şi informare a autorit ilor publice locale în urma solicit rilor adresate telefonic. 

Au fost efectuate demersuri de informare a unit ilor administrativ-teritoriale cu privire la 
depunerea dosarelor de finan are/rambursare a sumelor din Fondul de Solidaritate al Uniunii 
Europene.  

A fost completat Chestionarul privind criteriile de planificare a audit rii entit ilor 
beneficiare ale fondurilor externe. 

În acest sens a fost întocmit , semestrial, Situa ia proiectelor finan ate din fonduri 
externe derulate la nivelul unit ilor administrativ-teritoriale din jude . În aceeaşi manier  a fost 
întocmit  şi Situa ia proiectelor finan ate din fonduri guvernamantale derulate la nivelul 
unit ilor administrativ-teritoriale din jude , pe baza datelor furnizate de c tre unit ile 
administrativ-teritoriale din jude ul Mureş. 

În colaborare cu Consiliul Jude ean Mureş a fost actualizat  Situa ia asocia iilor de 
dezvoltare intercomunitar , legal constituite la nivelul jude ului Mureş, situa ie care cuprinde şi 
proiectele derulate de c tre asocia iile de dezvoltare intercomunitar , precum şi o baz  de date 
a Grupurilor de ac iune local  constituite la nivel jude ean.  

În acelaşi context au fost efectuate demersuri în vederea identific rii unit ilor 
administrativ-teritoriale care s-au retras din cadrul asocia iilor de dezvoltare intercomunitar , în 
special cele care au în implementare proiecte finan ate din fonduri europene.  

Au fost diseminate circulare c tre unit ile administrativ-teritoriale din jude  şi c tre 
Consilul Jude ean Mureş cu privire la sesiz rile Ministerului Dezvolt rii Regionale şi 
Administra iei Publice şi ale Ministerului Fondurilor Europene referitoare la consecin ele negative 
generate de retragerea unit ilor administrativ-teritoriale din cadrul asocia iilor de dezvoltare 
intercomunitar . 

Au fost efectuate demersurile necesare în vederea elabor rii Centralizatorului investi iilor 
str ine finalizate, în implementare şi în preg tire la nivelul jude ului Mureş, pe baza informa iilor 
furnizate de autorit ile administra iei publice locale. 

În materie de rela ii externe, Institu ia Prefectului-Jude ul Mureş a primit vizita 
Ambasadorului extraordinar şi plenipoten iar al Japoniei în România. În urma vizitei a fost 
elaborat raportul de rela ii externe şi au fost efectuate consemn ri în Registrul rapoartelor de 
rela ii externe, elaborat pentru anul 2016. 

A fost elaborat Planul de ac iuni privind strategia de modernizare a Institu iei Prefectului- 
Jude ul Mureş, fiind  monitorizat în lunile iulie şi decembrie 2016. 

S-a participat la edin e de lucru organizate în cadrul unor proiecte, precum: 
 Proiectul “Calea verde spre dezvoltare durabil ”, finan at din fonduri asigurate de 
Islanda, Linechtenstein şi Norvegia, prin Mecanismul Financiar al Spa iului Economic European, 
EEA GRANTS 2009 – 2014. Obiectivul general al proiectului a constat în reducerea 
vulnerabilit ii umane şi a ecosistemului la schimb ri climatice urm rind elaborarea unui set de 
bune practici privind adaptarea la schimb rile climatice ; 
 Proiectul "Strategia de dezvoltare durabil  a v ii râului Mureş – Regiunea Centru"  - 
realizat de reprezentantul landului Brandenburg, Germania,  Dr. Birgit Schliewenz,  care are 
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calitatea de partener al ADR Centru, cu implicare în finalizarea  concluziilor studiului “Poten ialul 
de dezvoltare socio-economic  durabil  a v ii râului Mureş, Regiunea Centru“. 
 Proiectul "Motiva ie şi performan " – ini iat de funda ia Buckner, fundamentat împreun  
cu consilierul de afaceri europene al Institu iei Prefectului-Jude ul Mureş, în perioada octombrie 
– noiembrie 2016; 
 Proiectul  ini iat de MDRAP: “Administratorul public - factor  de succes pentru un 
management eficient în administra ia local ”. 
 
Acorduri  de  parteneriat semnate cu urm toarele ONG-uri: 

 Funda ia ALFA TRANSILVAN  –  având ca scop creşterea capacit ii de accesare a 
fondurilor europene nerambursabile, desf şurarea de activit i comune, complementare, 
recunoa terea intereselor comune în domeniile de competen ; 

 ONG ASCOTID –  având ca scop desf şurarea activit ii de preven ie a diabetului;    
 Funda ia Comunitar  Mureş - având ca scop continuarea proiectului Academia Velo; 
 Funda ia BUCKNER. 

 
Au fost organizate şi s-a participat la conferin e şi întâlniri, având ca teme: 

 dezbaterea public  privind “Programele de finan are prin PNDR 2014-2020” - 22 
februarie 2016, organizat  de Institu ia Prefectului - Jude ul Mure  în colaborare  cu 
Oficiul Jude ean pentru Finan area Investi iilor Rurale Mureş şi Centrul Regional pentru 
Finan area Investi iilor Rurale Alba Iulia ; 

 informarea fermierilor din jude ul Mureş despre nout ile aferente campaniei de 
depunere a cererilor unice pentru anul 2016, precum şi despre schemele de plat  care 
pot fi accesate conform legisla iei în vigoare - 1 şi 2 martie 2016, în colaborare cu 
Agen ia de pentru Pl i şi Interven ii pentru Agricultur  - Centrul Mureş – cu participarea 
a 200 de fermieri mari şi mici din zona municipiilor Tîrgu Mureş, Reghin, Sighişoara, 
Târn veni şi a oraşelor Luduş, Sovata; 

 dou  dezbateri pentru informarea marilor şi micilor fermieri despre campania de 
depunere a cererilor unice de  plat  pentru 2016 - zona  Ad muş, Mica, G neşti, Suplac, 
Coroisînmartin, Zag r, Viişoara, Bahnea, Cucerdea, B gaciu - 26 aprilie 2016, G ne ti i  
zona Sângeorgiu de P dure, S r eni, Chibed, Ghindari, Neaua, Bereni, V rgata, 
M gherani, Hodoşa, Fîntînele, B l uşeri, Eremitu - 28 aprilie 2016, Sovata. 

 reuniunea de lucru a Consiliului pentru Dezvoltare Regional  Centru şi a întâlnirii 
Comitetului Regional de Evaluare Strategic , la Alba Iulia;   

 Conferin a interregional  pe P.O.R. - cu participarea Agen iei pentru Dezvoltare 
Regional  Centru Alba Iulia - 21 aprilie 2016  -  dedicat  lans rii regionale a Priorit ii de 
investi ii 5.1 pentru reabilitarea patrimoniului;    

 seminar organizat de ADR CENTRU în cadrul Programului Opera ional Regional 2014-
2020/Apelul de proiecte cu destina ie pentru microintreprinderi  -  15 iunie 2016, Camera 
de Comer  şi Industrie Mureş; 

 dezbatere public  organizat  de Ministerul Mediului, Apelor i P durilor privind proiectul 
”Controlul Integrat al Polu rii cu Nutrien i”,  referitoare la dou  proiecte din jude ul 
Mureş realizate la Cr ieşti şi Gorneşti – 28 iunie 2016; 

 INTERNATIONAL SUMMER LAW SCHOOL, edi ia a IX – a, work shop cu tema: 
"Administra ia local  şi central  şi impactul decizional în dezvoltarea economic  a 
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comunit ii", eveniment cu participare interna ional  - Fran a (Lille), Republica Moldova, 
organizat  de c tre Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş,  11-17 iulie 2016; 

  “Dialog cu ONG–urile” – eveniment organizat cu participarea ONG-urilor având ca 
rezultat demararea de  acorduri de parteneriat pe diverse probleme sau acordare de 
sprijin ONG –urilor - 2 august 2016;   

 DIABFORUM - în calitate de coorganizator - evenimentul a celebrat 10 ani de activitate ai 
Asocia iei Copiilor şi Tinerilor Diabetici Mureş - 9 septembrie 2016;  

 Programul Na ional de Dezvoltare Rural  (PNDR) 2014-2020 - 15-16 septembrie 2016. 
 “POD ÎNTRE GENERA II” – Funda ia Buckner, 14 septembrie 2016, la Casa de Cultur  a 

municipiului Târn veni; 
 Conferin a  "Importan a educa iei i impactul ei asupra  comunit ii", 24 noiembrie 2016 

- eveniment organizat de funda ia Buckner în colaborare cu Institu ia Prefectului - 
Jude ul Mureş şi Inspectoratul Şcolar Jude ean Mureş, în cadrul proiectului “POD ÎNTRE 
GENERA II” finan at prin programul de responsabilitate social  HEINEKEN pentru 
comunit i.  

 POR  2014-2020, Axa 1 – Promovarea transferului tehnologic dezbatere,  20 septembrie 
2016; 

 "MOTIVA IE ŞI PERFORMAN ", 17 noiembrie 2016, dezbatere la sediul Funda iei 
Buckner, Tîrgu Mureş;  

 Misiunea economic  româno – german  –  13 aprilie 2016,  organizat  de Agen ia pentru 
Dezvoltare Regional  Centru în colaborare cu Institu ia Prefectului – Jude ul Mureş 
pentru  dezvoltarea afacerilor cu firmele germane în jude ul Mureş; 

 Simpozionul aniversar “TÎRGU MUREŞ - 400 de ani de oraş liber regesc” . 
 

În anul 2016 au fost concepute şi redactate un num r de 81 de inform ri referitoare la 
programe de finan are din fonduri europene, legisla ie specific , proiecte din fonduri europene, 
materiale, sinteze, etc. Acestea au fost publicate pe site-ul institu iei la sec iunea buletinul 
pentru afaceri europene şi transmise prin e-mail, spre informarea unit ilor administrativ-
teritoriale din jude .   
 
Alte activit i specifice: 

 Consultan  în încheierea de proiecte pe fonduri europene prin întâlniri sau discu ii 
telefonice cu primarii din Miercurea Niraj, Cucerdea, Livezeni, Voivodeni, Luduş, Nadeş, 
B la, Deda,  etc.  - pe tema  posibilit ilor de finan are pe fonduri structurale sau de la 
Banca Mondial  -  groap  de gunoi, infrastructura, canalizare,  proiecte pentru  popula ia 
defavorizat , reducerea incluziunii sociale, şi altele; 

  Conceperea unui chestionar şi transmiterea c tre ONG –urile selectate dup  activitate 
i cifr  de afaceri, pentru a le veni în sprijin la diverse proiecte şi activit i pe care 

acestea le desf şoar .  
 

Institu ia Prefectului – Jude ul Mureş a coordonat activitatea de verificare a actelor 
normative emise de autorit ile publice locale din jude ul Mureş, prin intermediul grupului de 
lucru constituit prin Ordin al prefectului, şi a întocmit raport rile trimestriale cu privire la 
identificarea şi eliminarea obstacolelor în calea liberei circula ii a serviciilor, a 
persoanelor, a m rfurilor şi capitalurilor, precum şi a libert ii de stabilire. 
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Pentru monitorizarea rela iilor interna ionale stabilite de autorit ile administra iei publice 
locale din jude ul Mureş au fost centralizate informa iile privind acordurile de înfr ire, 
parteneriat şi colaborare încheiate cu entit i similare din alte ri,  fiind  constituit  o baz  de 
date care este actualizat  anual. 

 
 
Activit ile  de  informare şi  rela ii publice  
 

În cadrul Compartimentului pentru informare şi rela ii publice se desf şoar  şi activitatea 
de registratur  general , prin care se asigur  primirea, înregistrarea, repartizarea şi predarea 
coresponden ei, precum şi expedierea acesteia c tre destinatari. 

În anul 2016 au fost înregistrate prin registratura general  a institu iei un num r de 
18.188 de documente,  528 de acte  în  registrul  de  petitii, 24  acte  în  registrul  privind 
solicit rile formulate conform  Legii  nr. 544/2001  i au fost expediate  8.327 de acte.  

    A fost asigurat  activitatea de secretariat la nivelul cabinetului prefectului şi a 
subprefectului care a presupus : 
 organizarea primirii cet enilor în audien ; 
 înregistrarea de acte, transmiterea şi preluarea faxurilor;   
 actualizarea agendei zilnice con inând activit ile programate pentru prefect şi 

subprefect; 
 întocmirea calendarului de evenimente, care include invita iile, convoc rile, 

program rile şi evenimentele protocolare pentru care s-au primit invita ii oficiale; 
 expediere de documente, arhivarea electronic , scanarea şi ataşarea în registratura 

general  a documentelor;  
 colaborarea cu serviciile şi compartimentele din cadrul institu iei, cu autorit ile publice 

jude ene şi locale, cu serviciile publice deconcentrate din jude ul Mureş şi Consiliul Jude ean 
Mureş 

 
   În ceea ce priveşte realizarea atribu iilor de informare, a fost asigurat  aplicarea 

prevederilor legale privind liberul acces la informa iile de interes public, conform Legii nr. 
544/2001. În urma activit ii desf şurate pentru aplicarea actului normativ mai sus men ionat, a 
fost întocmit Raportul anual privind accesul la informa iile de interes public.  

La punctul de informare-documentare, au fost asigurate informa iile prev zute de Legea 
nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public. Raportul a fost publicat pe 
site-ul institu iei, care este actualizat periodic cu informa iile relevante în materie de rela ii 
publice. 

A fost elaborat buletinul informativ cuprinzând informa iile de interes public 
comunicate din oficiu de Institu ia Prefectului – Jude ul Mureş în conformitate cu art. 5 alin. 2 
din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public, cu modific rile şi 
complet rile ulterioare şi cu art. 10 alin.2 din H.G. nr. 478/2016 pentru modificarea şi 
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informa iile de interes public, aprobate prin H.G. nr. 123/2002. 

Au fost elaborate circulare c tre unit ile administrativ-teritoriale în vederea respect rii 
prevederilor Legii nr. 544/2001şi Legii nr. 52/2003, precum şi pentru luarea m surilor care se 
impun pentru asigurarea transparen ei la nivelul autorit ilor administra iei publice locale; 
circulare în vederea aplic rii prevederilor legale în vigoare, referitoare la publicarea        H.G. 
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nr. 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public, aprobate prin H.G. nr. 123/2002. 

Referitor la activitatea de rela ii cu publicul, s-a asigurat primirea, înregistrarea, 
verificarea şi solu ionarea unui num r de 1836 de peti ii adresate Institu iei Prefectului, 
precum şi comunicarea în termenul legal a r spunsurilor c tre peten i, îndrumarea cet enilor şi 
informarea lor în problemele comunitare şi de administra ie local  sau alte domenii specifice 
rela iei cu publicul.  

Prin Compartimentul de informare şi rela ii cu publicul s-a asigurat înscrierea şi 
primirea în audien  a unui num r de 995 de cet eni, din care 803 au fost consilia i de 
personalul de rela ii cu publicul şi au depus 133 peti ii.  

Solicit rile formulate de cet eni în cadrul audien elor au vizat: 
 legile fondului funciar, acte cu caracter reparatoriu, Legea nr.10/2001, Legea 

290/2003 şi Legea 9/1998; 
 aplicarea Legii nr.165/2013 precum şi a OUG nr. 66/2015, pentru finalizarea 

procesului de inventariere şi restituire, în natur  sau prin echivalent, a imobilelor preluate 
în mod abuziv în perioada regimului comunist în România; 

 probleme comunitare şi de administra ie local , Legea nr. 215/2001; 
 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informa ii de interes public; 
 probleme sociale (locuin e, ajutoare sociale, aloca ie pentru sus inerea familiei, 

Legea nr. 277/2010, Legea nr. 416/2001, locuri de munc , Legea nr. 76/2002, 
decontarea transportului cadrelor didactice, pensii, educa ie şi s n tate); 

 informa ii privind procedura înmatricul rii, înregistr rii, radierii şi eliber rii 
autoriza iei de circula ie provizorie,  

 informa ii de mediu, informa ii legate de serviciile oferite de Serviciul Public 
Comunitar pentru Eliberarea şi Eviden a Paşapoartelor Simple; 

 solu ionarea dosarelor pentru desp gubiri trimise de c tre autorit ile publice 
locale pentru  evaluare şi plat  la ANRP Bucureşti; 

 monitorizarea distribuirii ajutoarelor alimentare, conform dispozi iilor HG 
nr.799/2014. 

 probleme de mediu, gestionarea şi solu ionarea unor situa ii de urgen , calamit i 
naturale, etc. 
Totodat , pentru operativitate în activitatea de rela ii cu publicul la nivelul 

compartimentului s-a constituit registrul „telefonul cet eanului” folosit în scopul înregistr rii 
unor sesiz ri şi reclama ii ale cet enilor şi pentru comunicarea cu operativitate a solu iilor şi 
m surilor dispuse şi ini iate pentru solu ionarea problemelor semnalate de cet eni. 
 
 Dezvoltarea sistemului de control intern managerial 
 
 În ceea ce priveşte monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologic  privind 
implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul institu iei, şi în 
conformitate cu Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea 
Codului controlului intern/managerial al entit ilor publice, prefectul jude ului Mureş, a solicitat 
realizarea urm toarelor activit i: 
 sondarea legisla iei cu privire la eventualele modific ri ap rute şi revizuirea acelor 

proceduri de sistem sau opera ionale aplicabile la nivelul Serviciului şi al Institu iei 
Prefectului-Jude ul Mureş;  
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 elaborarea unei proceduri de sistem aferente activit ilor specifice Serviciului pentru 
Dezvoltare Economic  şi Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate; 

 monitorizarea modului de implementare a sistemului de control intern/managerial, 
efectuarea de analize periodice calitative a activit ilor desf şurate;  

 declanşarea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial la nivelul 
institu iei;  

 elaborarea Situa iei sintetice a rezultatelor autoevalu rii, Situa iei centralizatoare anuale 
privind stadiul implement rii şi dezvolt rii sistemului de control intern/managerial, Stadiului 
implement rii standardelor de control intern/managerial şi a Raportului anual privind 
sistemul de control intern/managerial, rezultate în urma încheierii procesului de autoevaluare 
anual;  

 îndrumarea metodologic  a reprezentan ilor structurilor componente aparatului propriu; 
 actualizarea componen ei Echipei de gestionare a riscurilor şi desemnarea responsabilului 

cu întocmirea/actualizarea Registrului de riscuri, actualizarea componen ei Comisiei de 
monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologic  privind implementarea/dezvoltarea 
sistemului de control intern/managerial la nivelul Institu iei Prefectului – Jude ul Mureş; 

 evaluarea Instrumentului de monitorizare a standardelor de control intern/managerial la 
nivelul Institu iei Prefectului-Jude ul Mureş, pentru anul 2015; 

 redactarea Instrumentului de monitorizare a standardelor de control intern/managerial la 
nivelul Institu iei Prefectului-Jude ul Mureş, pentru anul 2016; 

 întocmirea Listei cu situa iile generatoare de întreruperi identificate la nivelul Institu iei 
Prefectului-Jude ul Mureş; 

 elaborarea Planului de continuitate pentru evitarea situa iilor de întrerupere a activit ii; 
 întocmirea Registrelor abaterilor la nivelul fiec rui serviciu/compartiment; 
 elaborarea a dou  proceduri de sistem aferente activit ilor specifice Serviciului pentru 

dezvoltare economic  şi monitorizarea serviciilor publice deconcentrate şi Institu iei 
Prefectului-Jude ul Mureş;  

 monitorizarea modului de implementare a sistemului de control intern/managerial, 
efectuarea de analize periodice calitative a activit ilor desf şurate;  

 declanşarea procesului de autoevaluare semestrial  a sistemului de control 
intern/managerial la nivelul institu iei;  

 întocmirea Listei obiectivelor generale şi specifice în cadrul Institu iei Prefectului-Jude ul 
Mureş;  

 întocmirea Listei obiectivelor specifice şi activit ilor asociate acestora în cadrul Institu iei 
Prefectului-Jude ul Mureş;  

 elaborarea Inventarului informa iilor, a fluxurilor de informa ii, a proceselor şi a modului de 
comunicare între structurile Institu iei Prefectului-Jude ul Mureş şi alte entit i; 

 monitorizarea modului de implementare a sistemului de control intern/managerial, 
efectuarea de analize periodice calitative a activit ilor desf şurate.  

 
În ceea ce priveşte monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologic  privind 

implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul institu iei, şi în 
conformitate cu OSGG nr.200/2016 privind modificarea şi completarea OSGG nr.400/2015 
pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entit ilor publice şi OSGG 
nr.201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea 
metodologic  şi supravegherea stadiului implement rii şi dezvolt rii sistemului de control intern 
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managerial la entit ile publice, în materia REGISTRULUI DE RISCURI au fost realizate 
urm toarelor activit i: 

 organizarea unei şedin e a Echipei de gestionare a riscurilor şi desf şurarea activit ilor 
specifice în acest sens, în calitate de secretar al echipei; 

 stabilirea direc iilor de ac iune în vederea elabor rii Registrului de riscuri la nivelul 
Institu iei Prefectului – Jude ul Mureş, în conformitate cu prevederile Ordinului secretarului 
general al Guvernului nr. 200/26.02.2016 privind modificarea şi completarea OSGG nr. 
400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entit ilor publice şi analiza 
acestora şi ale Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 201/26.02.2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologic  şi 
supravegherea stadiului implement rii şi dezvolt rii sistemului de control intern managerial la 
entit ile publice şi analiza acestora; 

 întocmirea unui Calendar al activit ilor; 
 elaborarea Registrului de riscuri la nivelul Institu iei Prefectului; 
 întocmirea listei obiectivelor specifice, a activit ilor asociate acestora şi a riscurilor 

identificate în cadrul institu iei; 
 îndrumarea metodologic  a membrilor echipei, precum şi a responsabililor de risc 

desemna i şi a reprezentan ilor structurilor componente aparatului propriu; 
 desf şurarea activit ilor specifice în calitate de responsabil de risc desemnat la nivelul 

serviciului; 
 declanşarea procedurii de actualizare a fişelor de post şi introducerea atribu iilor privind 

managementul riscurilor în fişele de post ale personalului de conducere şi execu ie, în 
conformitate cu prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 201/26.02.2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologic  şi 
supravegherea stadiului implement rii şi dezvolt rii sistemului de control intern managerial la 
entit ile publice; 

 stabilirea direc iilor de ac iune cu legisla ia şi a termenelor de îndeplinire. 
 
Organizarea alegerilor pentru autorit ile administra iei publice locale şi a celor  
pentru Senat şi Camera Deputa ilor din anul 2016 
 

Un  volum mare de munc  la nivelul Serviciului l-a constituit realizarea activit ilor de 
punere în aplicare a dispozi iilor legale în vederea organiz rii la nivelul jude ului Mureş a 
alegerilor pentru autorit ile administra iei publice locale şi a celor  pentru Senat şi Camera 
Deputa ilor din anul 2016, între care pot fi men ionate: 
 elaborarea solicit rilor c tre serviciile deconcentrate pentru nominalizarea persoanelor 
care s  fac  parte din Grupul tehnic pentru alegerile locale i parlamentare; 
 elaborarea ordinelor de constituire a Grupurilor tehnice de lucru formate din func ionari 
publici desemna i de conduc torii serviciilor publice deconcentrate şi ale celorlalte organe de 
specialitate ale administra iei publice centrale, organizate în jude , cu atribu ii de urm rire şi 
solu ionare operativ  a problemelor curente din jude ; 
 convocarea preşedin ilor desemna i pentru sec iile de votare din jude ul Mureş la şedin e 
de instruire şi organizarea şedin elor;  
 stabilirea num rului de informaticieni necesar de la nivelul jude ului Mureş pentru 
alegerile locale i parlamentare 2016;  
 colaborarea cu Oficiul de Telecomunica ii Speciale pentru gestionarea problemelor legate 
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de asigurarea informaticienilor; 
 centralizarea confirm rilor transmise de persoanele care şi-au exprimat acordul de 
participare în calitate de informatician la alegerile locale i parlamentare; 
 contactarea telefonic   a persoanelor din baza de date pentru identificarea disponibilit ii 
acestora  pentru îndeplinirea atribu iilor de informaticieni; 
 realizarea demersurilor necesare aplic rii m surilor tehnice necesare bunei organiz ri şi 
desf şur ri a alegerilor locale i pentru Senat şi Camera Deputa ilor din anul 2016, la nivelul 
jude ului Mureş; 
 documentarea şi emiterea Ordinelor prefectului privind actualizarea persoanelor care vor 
exercita atribu ii de informatician la alegerile  locale i parlamentare din anul 2016; 
 colaborarea cu Autoritatea Electoral  Permanent  şi Biroul Electoral de Circumscrip ie 
pentru activit ile preg titoare alegerilor; 
 colaborarea cu Oficiul de Telecomunica ii Speciale pentru realizarea activit ilor specifice; 
 organizarea unei întâlniri de lucru cu STS, Consiliul Jude ean Mureş, BEJ Mureş pentru 
stabilrea detaliilor legate de modul de preluare a materialelor şi a rezultatelor alegerilor; 
 informarea prim riilor din jude ul Mureş şi a Inspectoratului Şcolar Jude ean Mureş în 
leg tur  cu organizarea testelor de func ionare a Sistemului informatizat de monitorizare a 
prezen ei la vot şi prevenirea votului ilegal; 
 preluarea materialelor necesare pentru sec iile de votare şi a buletinelor de vot şi 
demararea activit ii de ambalare pe sec ii de votare; 
 convocarea Grupului tehnic de lucru pentru stabilirea detaliilor legate de activit ile 
legate de organizarea alegerilor; 
 preg tirea machetelor buletinelor de vot care au fost utilizate în jude ul Mureş pentru 
alegerile locale i parlamentare; 
 realizarea documentelor şi a demersurilor necesare emiterii avizului Autorit ii Electorale 
Permanente pentru machetele buletinelor de vot care au fost utilizate în jude ul Mureş pentru 
alegerile locale i parlamentare; 
 participare la activitatea comisiei de evaluare pentru achizi ia serviciilor de tip rire a 
buletinelor de vot; 
 întocmirea pontajului pentru persoanele care au participat la activit ile Grupului tehnic 
de lucru; 
 verificarea ştampilelor Birourilor electorale de circumscrip ie municipale, or şeneşti şi 
comunale din jude ul Mure  şi a celor necesare alegerilor parlamentare;  
 verificarea listelor transmise de toate birourile electorale de circumscrip ie din jude  
cuprinzând numele candida ilor la func ia de primar, respectiv de consilier local; 
 verificarea buletinelor de vot tip rite de tipografie din punct de vedere al respect rii 
dispozi iilor în materie şi din punct de vedere al înscrierii corecte a numelor candida ilor la 
func ia de primar şi de consilieri locali de la toate unit ile administrativ teritoriale din jude  ; 
 preg tirea autocolantelor necesare sec iilor de votare necesare pentru aplicarea pe c r i 
de identitate la alegerile locale i parlamentare;  
 împachetarea pe sec ii de votare a ştampilei de control, a ştampilelor de votat, a 
autocolantelor, a materialelor specifice, a buletinelor de vot; 
 organizarea activit ii de verificare a sec iilor de votare din jude ul Mureş prin 
identificarea persoanelor şi a mijloacelor de transport pentru deplasarea în teren; 
 realizarea serviciilor de permanen  cu ocazia desf şur rii alegerilor locale i 
parlamentare din anul 2016; 
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 organizarea activit ii de preluare a rezultatelor alegerilor locale i parlamentare prin 
colaborarea cu Direc ia Jude ean  de Statistic  Mureş, Biroul Electoral Jude ean Mureş şi cu 
reprezentan ii serviciilor publice deconcentrate nominaliza i în Grupul tehnic de lucru de pe 
lâng  Comisia Tehnic  Jude ean ; 
 introducerea datelor preşedin ilor, loc iitorilor şi membrilor sec iilor de votare din jude  
pentru realizarea pontajelor; 
 participarea la şedin ele de constituire a consiliilor locale din localit i din jude ul Mure  în 
urma alegerilor locale din 5 iunie 2016. 
 
Alte activit i: 
 

 participarea personalului serviciului în calitate de membri în comisii de concurs organizate 
pentru ocuparea func iilor publice la nivelul institu iilor publice şi autorit ilor 
administra iei publice locale din jude , ca urmare a desemn rilor comunicate de  Agen ia 
Na ional  a Func ionarilor Publici; 

 participare la activit ile de îndrumare şi verificare tematic  la sediul prim riilor Iernut, 
Nadeş, Aluni , Che ani, Grebeni u de Cîmpie, R stoli a i Râciu; 

 participarea la şedin ele Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social de pe 
lâng  Inspectoratul Şcolar Jude ean Mureş; 

 preg tirea pentru arhiv  a documentelor aferente anului 2016. 
 

 
SERVICIUL PENTRU VERIFICAREA LEGALIT II, A APLIC RII ACTELOR 

NORMATIVE I CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
 

           Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local i conduce serviciile publice 
deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe ale administra iei publice teritoriale, 
conform prevederilor art. 123 din Constitu ia României. 
          În calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul îndepline te atribu ii prev zute în 
Legea nr. 340/2004 privind prefectul i institu ia prefectului, republicat . 
          Direc iile prioritare de ac iune pot fi structurate astfel: 

 asigurarea, la nivelul jude ului, a realiz rii intereselor na ionale, aplicarea i respectarea 
Constitu iei, a legilor, a ordonan elor i hot rârilor  Guvernului, a celorlalte acte 
normative, precum i a ordinii publice; 

 ac ionarea pentru realizarea în jude  a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare i 
dispunerea de m suri pentru îndeplinirea acestora; 

 ac ionarea pentru asigurarea climatului de pace social , men inerea unei comunic ri 
permanente cu toate nivelurile institu ionale i sociale, acordând o aten ie constant  
prevenirii tensiunilor sociale; 

 verificarea legalit ii actelor administrative ale Consiliului Jude ean, ale consiliilor locale şi 
ale primarilor; 

 asigurarea, împreun  cu autorit ile i organele abilitate, aducerii la îndeplinire, în 
condi iile stabilite prin lege, a m surilor de preg tire pentru situa ii de urgen ; 

 dispunerea în calitate de pre edinte al Comitetului jude ean pentru situa ii de urgen   a 
m surilor care se impun i folosirea sumelor prev zute în bugetul propriu cu aceast  
destina ie; 
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 dispunerea de m suri de aplicare a politicilor na ionale hot râte de Guvern i a politicilor 
de integrare european . 

         Una din principalele atribu ii ale prefectului, potrivit Constitu iei României, Legii nr. 
340/2004 privind prefectul i institu ia prefectului i Hot rârii de Guvern nr. 460/2006 pentru 
aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul i institu ia prefectului, este 
verificarea legalit ii activit ii desf urate de c tre aceste autorit i. 
         Aceast  activitate a prefectului s-a realizat prin Serviciul pentru verificarea legalit ii, a 
aplic rii actelor normative i contencios administrativ. 
         Obiectivele principale ale activit ii desf urate în anul 2016 au vizat: 

 crearea unei Institu ii a Prefectului func ional , adaptat  realit ilor române ti i 
compatibil  cu structurile administra iei rilor membre ale Uniunii Europene; 

 realizarea intereselor na ionale prin aplicarea Programului de Guvernare; 
 respectarea Constitu iei i a legilor rii pentru dezvoltarea durabil  a comunit ilor 

locale; 
 cre terea calit ii actului administrativ, prin utilizarea eficient  a resurselor; 
 servicii de calitate, orientare c tre cet ean; 
 cre terea gradului de implicare a Institu iei Prefectului în realizarea în teritoriu, a 

obiectivelor cuprinse în programul de guvernare; 
 desf urarea unei activit i transparente i eficiente, cu respectarea cadrului legal. 

          Controlul de legalitate asupra actelor administrative se exercit  de prefect, care este 
autoritate de tutel  administrativ  pentru autorit ile publice locale, în conformitate cu 
prevederile art. 19 alin. 1 lit. e din Legea nr. 340/2004 privind prefectul i institu ia prefectului, 
cu modific rile i complet rile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 6 alin. 1 pct. 2 lit. b din 
H.G.R. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul i 
institu ia prefectului i ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul i institu ia prefectului i ale art. 3 
din Legea nr. 554/2004 a contenciosului adminstrativ. 
          Controlul de legalitate exercitat de prefect asupra actelor administrative emise i 
adoptate de autorit ile administra iei publice locale i jude ene, fiind prin excelen  un control 
de legalitate i nu de oportunitate, a vizat în principal: 

 respectarea condi iilor de fond, respectiv conformarea actelor administrative supuse 
controlului cu prevederile Constitu iei, ale legilor i ale celorlalte acte normative, în 
limitele competen ei autorit ilor emitente; 

 respectarea condi iilor de form  impuse de Legea nr. 24/2000 privind tehnica legislativ  
i a procedurii prev zut  de Legea administra iei publice locale nr. 215/2001 

republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare pentru adoptarea, respectiv 
emiterea actelor administrative, o aten ie deosebit  fiind acordat  asigur rii 
transparen ei actului decizional; 

          Principalele probleme care au f cut necesar  formularea de notific ri sau introducerea 
ac iunii la instan a de contencios administrativ au vizat: 

 nerespectarea formelor procedurale de elaborare a actelor; 
 insuficienta motivare în drept a actelor administrative; 
 transmiterea actelor administrative incomplet, f r  a fi anexate actele care au stat la 

baza emiterii lor; 
 nerespectarea prevederilor legale privind gestionarea bunurilor din domeniul  public sau 

privat al localit ilor; 
 nerespectarea prevederilor legale privind func ia public ; 
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 nerespectarea prevederilor legale în materia achizi iilor publice; 
 nerespectarea dispozi iilor Ordonan ei de urgen  nr. 26/2012 privind unele m suri de 

reducere a cheltuielilor publice şi înt rirea disciplinei financiare şi de modificare şi 
completare a unor acte normative; 

         În acest context, este relevant faptul c , prefectul, în exercitarea dreptului de control, 
poate aprecia un act ca fiind ilegal, dar nu poate lua el însu i m sura anul rii acestuia, ci 
trebuie s  sesizeze în acest scop instan a de contencios administrativ, singura competent  s  se 
pronun e definitiv asupra legalit ii sau ilegalit ii actelor. 
       Conform prevederilor Legii nr. 340/2004 privind prefectul i institu ia prefectului, s-a 
solicitat autorit ilor administra iei publice, care au adoptat sau emis actele administrative, 
reanalizarea  acestora în vederea modific rii, complet rii sau, dup  caz, a revoc rii, iar, acolo 
unde s-a considerat c  ”aten ionarea” ar fi ineficient , au fost promovate direct ac iuni la 
instan a de contencios administrativ. 
       În ceea ce prive te, legalitatea actului administrativ, a a cum de altfel se cunoa te, acesta 
nu poate exista f r  o condi ie legislativ  aplicabil  situa iei ce este gestionat  de autoritatea 
public  local . Orice act administrativ are la baz  un suport legal, fa  de care produce efecte 
sub dreptul comun sau special. 
       Situa iile cu care ne confrunt m la nivelul administra iei publice locale, atunci când se 
realizeaz  procedura verific rii legalit ii actelor, sunt acelea ce privesc: 

 neînscrierea cadrului legislativ adecvat adopt rii sau emiterii; 
 comunicarea actelor administrative f r  respectarea termenelor reglementate de Legea 

nr. 215/2001 republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare; 
  comunicarea actelor administrative f r  ca acestea s  fie înso ite de documenta ia care 

a stat la baza emiterii acestora (proiect de hot râre, expunerea de motive, raport al 
compartimentului de resort din cadrul din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
avizul comisiei de specialitate al consiliului local, alte acte referitoare la situa ia de fapt 
reglementat ). 

       În temeiul dispozi iilor art. 19 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul i institu ia 
prefectului, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, în anul 2016 au fost 
comunicate de c tre autorit ile locale, în vederea exercit rii controlului de 
legalitate, un num r de 58.433 de acte administrative din care 50.418 de dispozi ii 
emise de primari i pre edintele Consiliului Jude ean Mure  i 8.015 de hot râri adoptate de 
consiliile locale i Consiliul Jude ean Mure . 
         Ca rezultat al exercit rii controlului de legalitate dispus de prefectul jude ului Mureş,  
s-a constatat c  unele acte administrative au fost adoptate/emise cu înc lcarea legisla iei în 
vigoare, fapt ce a dus la formularea unor notific ri pentru un num r total de acte 
administrative de 325 (dintre care 252 de hot râri i 73 de dispozi ii).  
          Din totalul de 325 de acte administrative pentru care s-a ini iat procedura notific rii, un 
num r de 276 au fost revocate, modificate sau completate, pentru 29 au fost formulate 
ac iuni în contencios administrativ (26 hot râri i 3 dispozi ii) i 20 de acte notificate sunt 
în lucru. 
         În cursul anului 2016, consilierii juridici din cadrul Serviciului pentru verificarea legalit ii, 
a aplic rii actelor cu caracter normativ  i contencios administrativ au asigurat reprezentarea în 
fa a instan elor de judecat  atât a Institu iei Prefectului-Jude ul Mure  cât i a Comisiei jude ene 
pentru stabilirea dreptului de proprietate privat  asupra terenurilor Mure . 
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       În acest sens, la nivelul Serviciului juridic a fost organizat  eviden a computerizat , a 
tuturor cauzelor aflate pe rolul instan elor judec tore ti, cauze în care Prefectul, Institu ia 
Prefectului i Comisia jude ean  pentru stabilirea dreptului de proprietate privat  asupra 
terenurilor au calitatea procesual  de reclaman i sau pârâ i. 
         În anul 2016 s-au urm rit constant cauzele aflate pe rolul instan elor de judecat , 
întocmindu-se ac iuni, întâmpin ri, note scrise i concluzii scrise în fond, apel, recurs i revizuiri 
pentru reprezentarea prefectului jude ului Mure  i a Comisiei jude ene pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privat  asupra terenurilor Mure . 
         În perioada men ionat  au fost instrumentate un num r de 419 dosare, aflate pe 
rolul instan elor de judecat  de diferite grade de jurisdic ie, din care: 

 305 dosare de fond funciar; 
 72 de dosare de contencios administrativ; 
 36 de dosare în care calitatea de parte a revenit Serviciului Public Comunitar Regim 

Permise de Conducere i Înmatricularea Vehiculelor Mure ; 
 6 dosare având alt obiect. 

          Din cele 419 dosare instrumentate, un num r de 183 de dosare au fost înregistrate pe 
rolul instan elor de judecat  în cursul anului 2016, celelalte 236 de dosare fiind înregistrate în 
anii anteriori. În cursul anului 2016, într-un num r de 121 de dosare intrumentate au fost 
pronun ate hot râri judec tore ti r mase definitive, respectiv definitive i irevocabile. 
          Dosarele de instan   au avut ca obiect, în principal: 

  plângeri împotriva hot rârilor Comisiei Jude ene pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privat  Mure ; 

  anularea unor titluri de proprietate; 
  anularea unor ordine emise de c tre prefect; 
  anularea unor acte administrative (dispozi ii/hot râri de consiliu);  
  ac iuni în partaj succesoral; 
  ac iuni în constatare; 
  reexamin ri taxe de timbru; 
  uzucapiuni; 
  obliga ia de a face;  
  preten ii; 
  l murire dispozitiv hot râre judec toreasc ; 
  revizuiri; 
  cereri de str mutare, etc.  

 
          S-au preg tit ap r rile în toate aceste cauze aflate pe rolul diferitelor instan e de 
judecat , elaborându-se i formulându-se excep ii, ac iuni i întâmpin ri, concluzii scrise, 
recursuri, etc., iar în dosarele cu grad sporit de dificultate s-a avut în vedere participarea la 
edin ele de judecat , prilej cu care s-a r spuns la excep iile invocate i s-au formulat concluzii 

verbale sau scrise, la încheierea dezbaterilor judiciare.  
         De asemenea, în litigiile în care, la fond, s-a ob inut o solu ie nefavorabil , în vederea 
ap r rii intereselor legitime ale Institu iei Prefectului sau Comisiei jude ene, s-au promovat c i 
de atac, dup  caz. Detaliind situa ia litigiilor aflat  în cursul anului 2016 pe rolul instan elor de 
judecat  în diferite grade de jurisdic ie, reiese c  dosarele în dezbateri sunt identificate pe 
instan e competente, Judec toria Tîrgu Mure , Judec toria Reghin, Judec toria Sighi oara, 
Judec toria Târn veni, Judec toria Ludu , Tribunalul Mure , Curtea de Apel Tîrgu Mure , 



Raportul privind activitatea desf şurat  de Institu ia Prefectului - Jude ul Mureş în anul 2016 
___________________________________________________________________________________ 

62  
 

Judec toria Ploie ti, Judec toria C l ra i, Judec toria Timi oara, Judec toria Sibiu, Tribunalul 
Sibiu, Judec toria Ia i, Tribunalul Alba, Tribunalul Arad, Tribunalul Br ila, Tribunalul Mehedin i, 
Tribunalul Prahova, Tribunalul Constan a, Tribunalul Ia i, Tribunalul Harghita, Tribunalul 
C l ra i, Înalta Curte de Casa ie i Justi ie, etc. 
       Din cele 35 de cereri de revizuire promovate în anul 2015 de c tre Comisia jude ean  
pentru stabilirea dreptului de proprietate privat  asupra terenurilor Mure , în cursul anului 2016 
au finalizate 25, au fost suspendate 4, iar pe rol au mai r mas 6. Din cele 35 de revizuiri 
promovate, în 2 dintre ele instan ele de judecat  au admis în principiu cererile i au dispus 
rejudecarea cauzelor. 
       Din cele 9 cauze mai vechi (2009, 2010, 2013, 2014) a c ror judecat  a fost continuat   în 
anul 2016,   6  sunt  pe rol, (iar în 3 dintre acestea s-au admis în principiu cererile de revizuire 
promovate), 2 sunt suspendate, 1 este finalizat . 
       În cursul anului 2016 au fost promovate 2 noi revizuiri, una fiind suspendat , iar cealalt  
r mânând pe rol, a fost str mutat  la Tribunalul Br ila. 
       Activitatea de cercetare a arhivelor a fost continuat  i în anul 2016 de c tre reprezenta i 
desemna i de c tre prefectul jude ului Mure  împreun  cu reprezentan i desemna i de c tre 
Direc ia Silvic  Mure . La începutul anului 2016, s-au efectuat cercet ri în Arhivele Na ionale ale 
Ungariei i la Arhivele Na ionale ale României – Serviciul Jude ean Mure . 
       Cu privire la aplicarea Legii nr. 10/2001 s-au realizat raport ri la Secretariatul 
Comisiei Centrale pentru Stabilirea Desp gubirilor din cadrul A.N.R.P. fiind transmise conform 
program rii, situa iile din teritoriu privind stadiul solu ion rii notific rilor formulate în temeiul 
Legii nr. 10/2001. 
       Au fost predate i analizate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea 
Desp gubirilor, din cadrul A.N.R.P., conform program rii, un num r de 30 dosare constituite în 
temeiul Legii nr. 10/2001. 
       În ceea ce prive te, urm rirea i aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de 
desp gubiri sau compensa ii cet enilor români pentru bunurile proprietate a acestora, 
sechestrate, re inute sau r mase în Basarabia, Bucovina de Nord i inutul Her a, ca urmare a 
st rii de r zboi i a aplic rii Tratatului de Pace între România i Puterile Aliate i Asociate, 
semnat la Paris la 10 februarie 1947, la nivelul serviciului, a avut loc o edin , a fost emis  o 
hot râre, fiind solu ionat un dosar, fiind declinat   competen a de solu ionare c tre Comisia 
Municipiului Bucureşti pentru aplicare a Legii nr.290/2003. 
 Totodat , pe rolul instan ei de judecat  exist  un dosar, având ca obiect anularea unei 
hot rârii a Comisiei jude ene de aplicare a Legii nr.290/2003, litigiu care nu este finalizat la data 
prezentei. 
 La nivelul Institu iei Prefectului-Jude ul Mureş au fost solu ionate toate dosarele depuse în 
baza Legii nr.290/2003 privind acordarea de desp gubiri sau compensa ii cet enilor români 
pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, re inute sau r mase în Basarabia, Bucovina 
de Nord i inutul Her a. 
      Comisia mixt  de rechizi ii î i desf oar  activitatea în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 132/1997 privind rechizi iile de bunuri i prest ri de servicii în interes public, modificat  i 
completat  cu Legea nr. 410/2004. 
       În cursul anului 2016 a avut loc o reuniune a Comisiei mixte de rechizi ii, în cadrul 
c reia a fost analizat i dezb tut proiectul Planului de rechizi ii de bunuri i prest ri de servicii în 
interes public al jude ului Mure . 
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       Comisia jude ean  de atribuire sau schimbare de denumiri a înregistrat i 
solu ionat o cerere în cursul anului 2016, pentru care s-a emis un aviz favorabil. 
 
  Compartimentul pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu apare ca 
structur  distinct  în cadrul Serviciului pentru Verificarea Legalit ii, a Aplic rii Actelor Normative 
i Contencios Administrativ i are urm toarele atribu ii principale: 

 primeşte, verific  şi instrumenteaz  dosarele înaintate Comisiei jude ene  pentru 
stabilirea drepturilor de proprietate privat  asupra terenurilor Mure ; 

 întocmeşte proiectele de ordin privind atribuirea terenurilor în proprietate privat  şi 
redacteaz  titlurile de proprietate emise în baza acestora; 

 monitorizeaz  aplicarea corect  şi unitar  a legilor privind restituirea propriet ilor şi 
acord  îndrumare persoanelor fizice implicate în procedurile administrative de restituire, 
solu ioneaz  peti iile ce îi sunt adresate. 

 primeşte şi difuzeaz  în teritoriu preciz rile formulate de Autoritatea Na ional  pentru 
Restituirea Propriet ii; 

 întocmeşte şi comunic  Autorit ii toate datele ce îi sunt solicitate; 
 solu ioneaz  peti iile din domeniul aplic rii legilor cu caracter reparatoriu. 

          În vederea aplic rii în teritoriu a legilor fondului funciar, activitatea s-a derulat prin 
intermediul Comisiei jude ene de fond funciar, precum i a Colectivului de lucru de pe lâng  
Comisia jude ean  de fond funciar.  

Comisia jude ean  Mure  pentru aplicarea legilor fondului funciar s-a întrunit în 12 
şedin e, fiind adoptate un num r de 90 de hot râri, în urma analiz rii a 246 de propuneri.  

În urma verific rii, 550 de documenta ii au fost returnate la Comisiile locale întrucât 
acestea erau incomplete şi nu au fost întocmite potrivit prevederilor HCJ nr. 45/2015, modificat  
şi completat  prin HCJ nr. 37/2016 de aprobare a regulamentului privind organizarea şi 
func ionarea Comisiei jude ene pentru stabilirea dreptului de proprietate privat  asupra 
terenurilor Mureş.  

În perioada analizat , s-au eliberat 380 de titluri de proprietate. 
Au fost emise 74 de ordine ale prefectului în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, 

republicat  cu modific rile şi complet rile ulterioare, 2 ordine privind reactualizarea Comisiei 
jude ene pentru stabilirea dreptului de proprietate privat  asupra terenurilor Mureş, şi 59 de 
ordine privind reactualizarea Comisiilor locale prentru stabilirea dreptului de proprietate privat  
asupra terenurilor. 
         Consilierii din cadrul acestui compartiment împreun  cu consilierii juridici din cadrul 
Serviciului juridic au înregistrat i solu ionat un num r de 486 de peti ii.  

La solicit rile persoanelor fizice şi juridice au fost comunicate acte identificate în arhiva 
institu iei, întocmindu-se 117 adrese. 
          Totodat , s-au transmis de la A.N.R.P. şi s-au comunicat c tre comisiile locale de fond 
funciar un num r de 65 de decizii de invalidare. 

 
Principalele probleme ce s-au solu ionat la edin ele de fond funciar au fost: 

 atribuiri de suprafe e în baza art. 23 din Legea nr. 18/1991, republicat , cu 
modific rile şi complet rile ulterioare – 34 de propuneri; 

 punerea în aplicare a hot rârilor judec tore ti r mase definitive i irevocabile 
privind reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea persoanelor îndrept ite 
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prin acordarea de terenuri în natur , precum i modificarea, înlocuirea sau 
desfiin area unor titluri de proprietate – 23 propuneri; 

 îndreptarea erorilor materiale strecurate în titlurile de proprietate sau în anexe  cu 
privire la numele beneficiarilor, numerele cadastrale i a suprafe elor eronat 
înscrise fa  de realitatea din existent în teren – 121 de propuneri; 

 propuneri formulate conform Legii nr.247/2005 – 38; 
 eliberarea de duplicate pentru titlurile de proprietate pierdute de de in tori – 12 

propuneri. 
Activitatea desf urat  de c tre comisiile locale în aplicarea legilor fondului funciar este 

în aten ia permanent  a comisiei jude ene pân  la definitivarea ac iunilor de punere în posesie, 
i respectiv de eliberare a titlurilor de proprietate.  

 Activitatea din cadrul Serviciul pentru verificarea legalit ii, a aplic rii actelor normative i 
contencios administrativ privind suportul IT s-a axat pe mai multe direc ii dup  cum urmeaz : 
Suport site institu ie  

S-au actualizat permanent informa iile prezente pe site la solicitarea departamentelor din 
cadrul institu iei, dintre care cu o frecven  mai mare fiind pe sec iunile conducerea i 
organigrama institu iei, declara ii de avere i interese, afaceri europene, sec iunile dedicate 
serviciilor pa apoarte, înmatricul ri i permise. 

S-au acordat acces i instruire pentru actualizarea comunicatelor de pres  pe site pentru 
persoanele care au ocupat func ia de secretar de cancelarie de-a lungul anului 2016. 

S-au creat sec iuni distincte pentru alegerile locale şi alegerile pentru Senat şi Camera 
Deputa ilor şi s-au actualizat cu informa ii din cadrul institu iei precum şi de la birourile 
electorale create pentru aceste alegeri. 

 
Suport registratura electronic  

S-au efectuat modific ri pentru actualizarea nomenclatorului arhivistic aprobat pentru 
anul 2016. S-au efectuat modific ri în accesul utilizatorilor care opereaz  cu registratura 
electronic . S-au repus în circula ie documente pentru a putea fi rezolvate de persoanele în 
cauz . S-a acordat suport pentru efectuarea registrului anual al ordinelor prefectului pe anul 
2016 în vederea arhiv rii. S-a verificat func ionalitatea registraturii la trecerea în anul 2017. 

 
Suport po t  electronic  (e-mail) 

Pentru creşterea securit ii informa iilor vehiculate prin intermediul poştei electronice s-a 
efectuat migrarea serverului de e-mail al institu iei pe serverele STS. În acest context, în 
colaborare cu firma Sobis s-au f cut modific ri în configura ia echipamentelor care asigur  
accesul în mod securizat la internet. 

 
Suport contracte furnizori servicii 

S-a analizat şi s-au realizat propuneri pentru reînnoirea contractelor cu firmele 
Redatronic, pentru între inerea imprimantelor, cu firma Sobis pentru mentenan a registraturii 
electronice, a site-ului, a portalului (transmiterea documentelor electronic cu prim riile din 
jude ) şi a suportului hardware a serverelor ce deservesc institu ia, cu Orange pentru serviciul 
de telefonie mobil .  
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Suport mentenan  sisteme 
S-a urm rit men inerea func ion rii sistemelor pe care utilizatorii institu iei îşi desf oar  

activitatea din punct de vedere al sistemului de operare, actualiz rilor de securitate, a existen ei 
unei protec ii antivirus actualizat şi a conect rii acestora la serverele de comunica ii şi a 
imprimantelor. S-au achizi ionat sisteme noi care au înlocuit echipamente care nu mai 
corespundeau din punct de vedere al performan elor precum şi a securit ii datelor. 

S-a efectuat un proiect pentru mutarea loca iei serverelor într-o loca ie mai bun  din 
punct de vedere al cerin elor pentru acest tip de echipamente urmând a fi pus în aplicare  în 
2017.  
 
Suport operare calculator 

S-a acordat suport tehnic pentru problemele în operare pe calculator tuturor angaja ilor 
institu iei. 
 
Documente clasificate 

S-au elaborat documenta iile şi s-au pus în aplicare m surile de securitate pentru 
reacreditarea sistemelor de preluare a poştei electronice din cadrul Institu iei Prefectului şi a 
Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Eviden a Pa apoartelor Simple. S-a urm rit 
func ionarea sistemelor cu prelucrare documente clasificate.  

 
 

 SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL, RESURSE UMANE I 
ADMINISTRATIV 

 
          Serviciul Financiar Contabil, Resurse Umane şi Administrativ este una dintre 
componentele Institu iei Prefectului-Jude ul Mureş, cu atribu ii specifice domeniului 
financiar-contabil, de gestionare a resurselor umane şi administrativ.  
          Întreaga activitate se desf şoar  pe principiile eficien ei şi eficacit ii în îndeplinirea 
sarcinilor ce deriv  din legisla ia în vigoare, în domeniile specifice de activitate, în contextul 
viziunii strategice a Institu iei Prefectului-Jude ul Mureş, structur  integrat  a Ministerului 
Afacerilor Interne.  

 
    Gestionarea resurselor umane 
 

În anul 2016, în structura institu iei au figurat 86 de posturi, din care : 
 44 de posturi la Institu ia Prefectului - Jude ul Mureş 

(componenta administra ie public ), respectiv: 34 de func ionari 
publici şi 10 personal contractual, vacante 1 func ie public  de 
consilier juridic şi un post de personal contractual-şofer; 

 42 de posturi apar inând celor dou  servicii publice 
comunitare  din care: 

 Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 
Înmatricularea Vehiculelor  24  posturi din care: 22 func ionari publici cu statut special şi 2 
salaria i în regim contractual, vacante fiind 2 posturi de func ionari publici cu statut special, 

 Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Eviden a 
Paşapoartelor Simple 18 posturi, din care: 17 func ionari publici cu statut special  şi un 
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salariat personal contractual, fiind vacante 2 posturi de func ionari publici cu statut special 
şi un post de personal contractual. 

 

    Situa ia ocup rii posturilor      
                     

În func ie de nivelul studiilor de inute de personalul Institu iei Prefectului - Jude ul 
Mureş, un num r de 47 de salaria i au studii superioare, din care un salariat cu doctorat, 6 cu 
studii postuniversitare, 13 cu masterat, iar 31 salaria i au studii medii. 

 

 
         Structura personalului în func ie de nivelul studiilor 
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În vederea realiz rii managementului func iilor publice şi al func ionarilor publici 

pentru personalul Institu iei Prefectului – Jude ul Mureş, precum şi a gestiunii personalului (în 
cazul personalului contractual), componenta administra ie public , s-au desf şurat urm toarele 
activit i de mai jos. 

 
În ceea ce priveşte recrutarea şi promovarea  func ionarilor publici din cadrul 

Institu iei  Prefectului - Jude ul Mure , în anul 2016 au fost organizate : 
 O procedur  pentru  promovarea în grad profesional al  unui func ionar public ; 
 Au fost încheiate 3 contracte de munc  pe perioada determinat  de mandatul 

prefectului. 
 
În ceea ce priveşte încetarea sau suspendarea  raportului de serviciu al  func ionarilor 

publici din cadrul Institu iei Prefectului-Jude ul Mure , au fost înregistrate şi solu ionate: 
 o solicitare de încetare a raportului de serviciu ca urmare a îndeplinirii 

condi iilor de pensionare; 
 2 solicit ri de încetare a raportului  de munc   prin acordul p r ilor;  
 o solicitare de încetare a  suspend rii  raportului de munc ;  
 o solicitare de suspendare a raportului de munc , urmare a trecerii în 

concediu pentru îngrijire copil pân  la vârsta de 2 ani.  
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În realizarea activit ii de asigurare a secretariatului Comisiei de disciplin  pentru 

analizarea şi propunerea modului de solu ionare a sesizarilor privitoare la faptele secretarilor  
unit ilor administrativ-teritoriale din jude ul Mureş, la nivelul Institu iei Prefectului-Jude ul 
Mureş, au fost întreprinse toate demersurile procedurale necesare organiz rii şi derul rii 
şedin elor comisiei care a fost sesizat  în anul 2016 în dou  situa ii. 

Pe linia s n t ii şi securit ii în munc  şi a prevenirii şi stingerii incendiilor au 
fost aplicate dispozi iile legale în vigoare şi au fost aduse la îndeplinire activit ile şi procedurile 
specifice, în cursul anului 2016 nefiind înregistrate incidente.  

 
Gestionarea resurselor financiare 
 
         Activit ile în domeniul  financiar - contabil desf şurate de Institu ia Prefectului -
Jude ul Mure  au avut ca surs  de finan are aloca iile bugetare repartizate pe cele dou  
componente :  

 componenta administra ie - capitolul bugetar 51.01 „Autorit i executive şi ac iuni 
externe”  şi  

 componenta ordine public  - capitolul bugetar 61.01 “Ordine public  şi siguran  
na ional ”. 

  Bugetul alocat anului 2016 pentru cele dou  capitole bugetare, a fost în sum  total  de 
13.693 mii lei, fa  de 4.993 mii lei în anul 2015: 
 

 

 
                     Situa ia bugetului alocat în anul 2016 comparativ cu anul 2015 

            
 
 

Angajamentele legale s-au încadrat în creditele bugetare aprobate i repartizate pe cele 
dou  capitole  bugetare, astfel: 

 cheltuieli de personal  11.844 mii lei;  
 cheltuieli materiale  1.247  mii lei; 
 alte cheltuieli  142 mii lei;  
 asigur ri i asisten  social   19 mii lei. 
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    Pe cele dou  capitole bugetare, la finele anului 2016, Institu ia Prefectului - Jude ul 
Mure   a înregistrat credite aprobate şi  pl i nete în valoare total  de 11.074.466 lei, dup  
cum urmeaz :    
    
Denumire indicatori cod Credite bugetare 

aprobate 
Plati 
efectuate 

Autorit i publice si ac iuni externe 51.01  11.504.000 11.074.466 
Cheltuieli de personal  51.01.10  10.043.000 9.868.406 
Cheltuieli materiale  51.01.20  1.310.000 1.056.723 
Alte cheltuieli 51.01.59  143.000 141.529 
Cheltuieli de capital 71.01. 8.000 7.808 
Ordine public  i siguran   na ional  61.01  2.189.000 2.157.951 
Cheltuieli de personal  61.01.10  1.983.000 1.975.706 
Cheltuieli materiale  61.01.20  206.000 182.245 
Alte cheltuieli 61.01.59  0 0 
Asigur ri i asisten  social  68.01 20.000 18.846 

          
 Astfel, creditul aprobat în anul 2016 a fost utilizat în propor ie de 96,26 %.     

                             Situa ia creditelor aprobate şi a pl ilor efective în anul 2016 
 
 
 
       La Titlul XI Alte cheltuieli – Desp gubiri civile - în anul 2016 au fost efectuate pl i  ce 
reprezint  cheltuieli de judecat  şi cheltuieli de executare ce revin în sarcina Comisiei jude ene 
de fond funciar,  în sum   total  de 141.528,6 lei, din care suma de 121.014,5 lei a reprezentat  
sentin a civil  prin care Institu ia Prefectului - Jude ul Mureş este obligat   la  plata sumelor 
actualizate acordate în baza Legii nr. 44/1994 (veterani de r zboi). 
          Din totalul bugetului alocat Institu iei Prefectului – Jude ul Mureş şi a pl ilor efectuate în 
anul 2016 situa ia pe cele dou  procese electorale se prezint  astfel: 
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Alegerile autorit ilor administra iei publice locale din 5 iunie 2016   
 
Denumire indicatori cod Credite bugetare 

aprobate 
-lei- 

Pl i 
efectuate 
 -lei- 

Autorit i publice si ac iuni externe 51.01  5.305.000 5.300.962 
Cheltuieli de personal  51.01.10  5.037.000 5.035.707 
Cheltuieli materiale  51.01.20  263.000 260.255 
Cheltuieli de capital 71.01. 5.000 5.000 

 
 
Alegerile pentru Senat şi Camera Deputa ilor din 11 decembrie 2016 
 
Denumire indicatori cod Credite bugetare 

aprobate 
-lei- 

Pl ti 
efectuate 
-lei- 

Autorit i publice si ac iuni externe 51.01  3.229.000 2.834.402 
Cheltuieli de personal  51.01.10  2.657.000 2.488.450 
Cheltuieli materiale  51.01.20  569.000 343.144 
Cheltuieli de capital 71.01. 3.000 2.808 

          
La nivelul jude ului Mureş : 

 pentru alegerile  locale  s-a  constituit  Biroul de circumscrip ie  electoral  jude ean,  
102 circumscrip ii electorale  municipale, or şeneşti, comunale  şi  568 sec ii de 
votare  

 pentru alegerile pentru Senat şi Camera Deputa ilor a fost constituit Biroul de 
circumscrip ie  electoral  jude ean şi 568 sec ii de votare.  

 
         Serviciul financiar contabil, resurse umane şi administrativ a f cut pl i pentru 13.569 de 
persoane participante în procesul electoral (membrii SV, informaticieni, operatori, 
statisticieni, personal  tehnic auxiliar), a asigurat dotarea şi amenajarea birourilor electorale de 
circumscrip ie şi a sec iilor de votare şi a decontat 885 de ordine de deplasare.   
           Activitatea Serviciului Financiar Contabil, Resurse Umane şi Administrativ  în anul 2016 a 
presupus  o serie de  raport ri financiare lunare şi anuale ca urmare a includerii Institu iei 
Prefectului-Jude ul Mureş în sfera raport rilor în Sistemul Na ional de Raportare Forexebug,  
proiect pilot al Ministerului Finan elor Publice.  
 
Gestionarea activit ii de achizi ii publice    
 

În perioada analizat , la nivelul departamentului de specialitate s-a asigurat rezolvarea 
aspectelor aferente activit ii tehnico- administrative şi a celor ce privesc procesul electoral.  
          În ceea ce priveşte activitatea de achizi ii publice, obiectivul principal pentru anul 2016 a 
fost realizarea achizi iilor stabilite prin Programul anual al achizi iilor publice şi 
necesare pentru îndeplinirea obiectivelor generale ale institu iei, avându-se în vedere 
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respectarea principiilor nediscrimin rii, tratamentului egal, al recunoaşterii reciproce, al 
transparen ei, propor ionalit ii, eficien ei utiliz rii fondurilor publice şi al asum rii r spunderii.  

Pentru atingerea acestor obiective, au fost realizate urm toarele activit i:  
 realizarea Programului anual al achizi iilor publice pentru anul 2017 în 

conformitate cu legisla ia în vigoare şi modificarea, respectiv adaptarea acestuia la necesit ile 
obiective ale Institu iei Prefectului-Jude ul Mureş pe parcursul întregului an. La realizarea 
Planului s-a avut în vedere identificarea, evaluarea şi prioritizarea nevoilor, implicând to i factorii 
interesa i din cadrul autorit ii contractante şi inând cont de bugetul alocat; 

 realizarea tuturor activit ilor/etapelor din cadrul procedurilor de atribuire a contractelor 
stabilite prin Programul anual al achizi iilor publice, adaptarea permanent  conform 
modific rilor legislative ap rute şi a notific rilor ANRMAP; 

 în ceea ce priveşte achizi iile publice directe, în procent de 60% au fost realizate în 
sistem SEAP, iar în celelalte situa ii achizi iile s-au realizat cu respectarea  principiului  test rii 
pie ei, în vederea identific rii celor mai avantajoase oferte; 

 au fost încheiate 46 de contracte şi  acte adi ionale la contracte.  
        În anul 2016 s-au realizat 2 proceduri de achizi ie public  de servicii de tip rire a 
buletinelor de vot,  procedura aplicat   fiind cererea de oferte. 
 
Asigurarea resurselor logistice 
 

În anul 2016, Institu iei Prefectului - Jude ul Mureş i-a fost alocat un autoturism Dacia 
Duster şi a fost finalizat  procedura de casare a 4 autoturisme. La data de 31 decembrie 2016  
parcul auto al institu iei avea un num r de 9 autoturisme, din care 4 sunt în dotarea celor dou   
servicii comunitare. 

În perioada de referin  au fost achizi ionate 3 sta ii de lucru, 4 imprimante şi 5 
monitoare  LCD  pentru înlocuirea celor uzate moral şi fizic, s-au executat lucr ri de între inere 
şi  repara ii a spa iilor de acces şi a celor cu destina ie birouri. 

 
 
 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA I  
EVIDEN A PA APOARTELOR SIMPLE 

 
  

Din punct de vedere cantitativ activitatea Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi 
Eviden a Pa apoartelor Simple Mureş, în anul 2016 comparativ cu aceeaşi perioad  a anului 
2015, se prezint  astfel: au fost înregistrate un total de 20.169 (17189) cereri, din care:  

- 12.760 (10418) cereri pentru paşapoarte electronice; 
- 374 (333) cereri pentru paşapoarte electronice CRDS; 
- 6.898 (6325) cereri pentru paşapoarte temporare; 
- 137 (113) cereri pentru paşapoarte temporare CRDS.  
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 La ambasadele şi consulatele României din str in tate au fost depuse cereri pentru 
eliberarea paşapoartelor simple electronice şi cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple 
electronice CRDS, cereri care au fost validate şi aprobate de c tre lucr torii din cadrul 
serviciului. 

Au fost înmânate titularilor la ghişeu 17.783 (14.900) de paşapoarte temporare şi 
electronice, iar 468 (448) de paşapoarte au fost livrate prin curier . 

În perioada analizat  au fost depistate un num r de 13 (81) rebuturi. 
 Paşapoarte declarate în perioada analizat , au fost dup  cum urmeaz :  

 pierdute – 851 (688) 
 furate – 6 (3) 
 deteriorate – 10 (6) 
 anulate – 8.385 (7637)   

În anul 2016 s-a înregistrat o creştere major  a cererilor primite la ghişeu, acestea 
însumând 2.980 de cereri. 

 Pe parcursul anului 2016 au fost emise 7.021 (6438) paşapoarte temporare în regim de 
urgen  cu termen de emitere de pân  la dou  ore, iar pentru cele electronice eliberate în regim 
normal s-a respectat termenul legal de 14 zile şi au fost emise un num r de 12.859 (10325) 
paşapoarte. 
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 În perioada analizat , au existat 17 (11) persoane c rora le-a fost aprobat  la cerere 
renun area la cet enia român . În ce priveşte pe cet enii români cu domiciliul în str in tate, 
198 (153) de persoane au solicitat şi au primit avizul de restabilire a domiciliului în România. 
 Serviciul a fost implicat în preluarea a 1.478 (1398) cereri de eliberare a paşapoartelor 
simple electronice şi tot atâtea eliber ri de paşapoarte, în baza protocoalelor încheiate cu 
autorit ile locale din 3 localit i de pe raza de competen  a Serviciului şi anume 600 (602) 
cereri la Sighişoara, 687 (559) cereri la Reghin şi 191 (237) cereri la Târn veni. 
 În perioada analizat  au fost întocmite 6 (9) Note de constatare, în urma verific rilor 
activit ii de constatare şi sanc ionare a contraven iilor  prev zute de Legea nr. 248/2005. Cu 
aceast  ocazie au fost propuse m suri de îmbun t ire a activit ii privind încheierea 
proceselor-verbale de constatare şi sanc ionare a contraven iilor cu ar tarea tuturor elementelor 
prev zute de O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraven iilor, încadrarea juridic  
corect  şi acordarea unei aten ii deosebite declara iilor de pierdere şi deteriorare a 
paşapoartelor, având în vedere creşterea num rului pierderilor documentelor de c l torie. 
 În perioada de referin  nu s-au înregistrat plângeri împotriva proceselor-verbale de 
constatare şi sanc ionare a contraven iilor fiind întocmite un num r de 199 (204) procese-
verbale în valoare de 7.020 (7575) de lei. Din cele 199 procese-verbale de contraven ie 3 nu au 
fost achitate în termenul legal şi au fost întreprinse demersurile necesare, fiind trimise în debit 
pentru executare silit . 
 S-au întocmit şi prelucrat cu întregul personal, teme de preg tire, urm rindu-se 
îmbun t irea preg tirii juridice a cadrelor. S-a acordat asisten  juridic  în materia declara iilor 
notariale, a procurilor speciale şi a hot rârilor judec toreşti prezentate de cet eni, în cazul unor 
situa ii deosebite privind eliberarea paşapoartelor pentru minori sau aspecte legate de persoane 
al c ror drept la liber  circula ie în str in tate a fost suspendat. În anul 2016 au fost 
înregistrate 33 (14) de solicit ri pentru informa ii de interes public, conform Legii nr. 544/2001. 

De la instan ele de judecat  şi Parchete s-au primit un num r de 1.199 (1138) de 
comunic ri pentru persoanele împotriva c rora s-a dispus m sura suspend rii exercit rii 
dreptului la libera circula ie în str in tate. 

Pe linia activit ii privind suspendarea exercit rii dreptului la libera circula ie în str in tate 
au fost implementate un num r de 414 (395) restric ii pentru 404 persoane, din care – 201 
(218) pentru persoane nede in toare de paşaport, 162 (121) pentru persoane cu paşapoarte 
expirate şi 41 (56) pentru persoane cu paşapoarte valabile. 
 S-au întocmit un num r de 16 (19) procese-verbale de constatare a lipsei de la domiciliu 
a titularilor de paşapoarte pentru care autorit ile în drept au dispus suspendarea dreptului la 
liber  circula ie în str in tate, fiind întocmite comunic ri instan elor de judecat , în termen de 
cel mult 3 zile. Au fost retrase un num r de 13 (19) paşapoarte, eliberându-se tot atâtea dovezi 
cu men ionarea temeiului legal. 
 De asemenea, au fost eliberate un num r de 463 (435) de adeverin e referitoare la 
exercitarea dreptului la libera circula ie a cet enilor români în str in tate. 
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 În perioada analizat  au fost înregistrate şi solu ionate în termenul legal 9 (10) peti ii şi 
au fost primi i în audien  un num r de 2 (3) cet eni, au fost înregistrate un num r de 7521 
(7139) de documente şi au fost expediate un num r de 1861 (1964) de documente. 
 Au fost inventariate ordinele, sigiliile şi ştampilele Serviciului, neînregistrându-se pierderi 
sau lipsuri în inventar. 
 Activitatea desf şurat  pe parcursul anului 2016 în cadrul arhivei Serviciului se prezint  
astfel: au fost scanate un num r de 11997 (17525) mape, s-a primit coresponden  de la 
secretariat însumând 1604 (1039) documente şi s-au trimis cu adrese  1150 (869) de 
documente la alte jude e, au fost clasate la mape 14352 (16190) de documente şi au fost 
constituite un num r de 8129 (7381) de mape noi. 
 Au fost respectate procedurile existente privind m surile de securitate a echipamentelor 
utilizate. 
  

 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE I 

ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR 
 

 
Prin intermediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 

Înmatriculare a Vehiculelor, în anul 2016 au fost emise 26.817 certificate de înmatriculare, 
31.533 de autoriza ii provizorii, 6 certificate de probe, s-au efectuat 15.277 de radieri.  

S-au organizat 253 de examene pentru ob inerea permisului de conducere, la proba 
teoretic  s-au prezentat 17.544 de candida i, din care au promovat 52,75 %, iar la proba 
practic  au fost examina i 14.546 de candida i, din care au promovat 57,14 %. 

În perioada analizat , au fost emise 19.277 de permise de conducere, din care 91 au 
fost preschimbate din modelul vechi şi alte 417 au fost preschimb ri ale unor permise str ine. 

Referitor la ob inerea permisului de conducere a autovehiculelor, activitatea de 
examinare la proba teoretic  s-a desfaşurat în sistem informatic doar în municipiul Tîrgu Mureş, 
la sediul Serviciului, existând un num r de 10 sta ii de lucru, iar proba practic  s-a efectuat în 
cele 4 municipii ale jude ului: Tîrgu Mureş, Reghin, Sighişoara şi Târn veni. 

Activitatea Serviciului a fost îngreunat  dup  intrarea în vigoare OUG nr. 41/2016 privind 
stabilirea unor m suri de simplificare la nivelul administra iei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, ca urmare a încas rii la ghişeu a taxei pentru 
permis de conducere, certificat de înmatriculare, certificat provizoriu şi certificat de probe, 
m sur  care a dus la prelungirea timpului de lucru şi efectuarea de ore suplimentare. Pe lâng  
activit ile specifice, personalul Serviciului a fost implicat la ac iunile organizate de Institu ia 
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Prefectului cu ocazia alegerilor precum şi la efectuarea pazei sec iilor de votare din jude ul 
Mureş. 
 
CONCLUZII 
 

Institu ia Prefectului – Jude ul Mureş s-a preocupat şi în anul 2016 s  asigure un climat de 
încredere, în ceea ce priveşte activitatea proprie şi a serviciilor publice comunitare subordonate.  

 
Pentru anul 2017, la nivelul Institu iei Prefectului – Jude ul Mureş se va urm ri realizarea 

atribu iilor stabilite prin actele normative în vigoare; prevenirea i gestionarea situa iilor de 
urgen ; îmbun t irea activit ii de îndrumare şi control a autorit ilor publice locale şi a 
institu iilor publice deconcentrate din jude ul Mureş;  asigurarea unui serviciu public de 
calitate; colaborarea cu toate institu iile care func ioneaz  pe raza jude ului Mureş; realizarea 
indicatorilor de performan , prevenirea şi combaterea faptelor de corup ie la nivelul institu iei 
şi nu în ultimul rând perfec ionarea profesional  a personalului angajat. 

 
 


