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INTRODUCERE
DATE STATISTICE DESPRE JUDE UL MUREŞ
Jude ul Mureş este situat în partea central-nordic a României, are o suprafa
de
670.545 de hectare, ce reprezint 2,8% din suprafa a României şi ocup locul 11 ca m rime la
nivel na ional.
Conform datelor statistice, popula ia jude ului Mureş, dup domiciliu, la data de 1 iulie
2017, era de 594.448 de persoane, ceea ce reprezint 2,7 % din popula ia României şi locul
14 la nivel na ional.
Pe lâng români, care la Recens mântul popula iei şi locuin elor din 2011 reprezentau
52,61%, în jude ul nostru exist o mare concentrare de minorit i na ionale:
 38,1 % maghiari
 8,91 % romi
 0,28 % germani
 0,02 % evrei
 0,08 % alte etnii.
Organizarea administrativ-teritorial a jude ului Mureş cuprinde un num r de 102 unit i
administrativ teritoriale, din care:
 4 municipii
 7 oraşe
 91 de comune.
Jude ul nostru dispune de un poten ial de dezvoltare economic ridicat, determinat de
aşezarea geografic central , resurse naturale variate, precum şi o for de munc bine preg tit ,
toate acestea reprezentând condi ii prielnice pentru dezvoltarea economic .
Principalele activit i industriale sunt:
 produc ia şi furnizarea de energie electric şi de gaze naturale,
 fabricarea de îngr ş minte chimice,
 mobil ,
 produse alimentare,
 medicamente şi produse farmaceutice,
 prelucrarea lemnului.
În domeniul agricol jude ul Mureş este dezvoltat atât în sectorul vegetal cât şi în cel
zootehnic. Din punct de vedere al suprafe ei arabile, jude ul Mureş ocup locul 10 la nivel
na ional, iar din punct de vedere al efectivelor de animale de inem locul 8 pe ar la bovine şi
locul 3 la ovine. De men ionat, locul 1 la nivel na ional la produc ia de lapte de oaie.
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În anul 2017, Institu ia Prefectului – Jude ul Mureş, prin compartimentele sale de
specialitate, şi-a desf şurat activitatea în conformitate cu atribu iile stabilite în Legea nr. 340/2004
privind prefectul i institu ia prefectului, republicat , cu modific rile ulterioare, HG 460/2006 pentru
aplicarea unor prevederi ale Legii 340/2004 şi Constitu ia României.
În calitate de reprezentant a Guvernului pe plan local, Institu ia Prefectului – Jude ul Mureş
şi-a bazat activitatea pe principii ca: legalitatea, transparen a, responsabilitatea şi orientarea spre
cet ean, urm rind prin ac iunile sale realizarea Programului de Guvernare, în vederea dezvolt rii
economice şi sociale a jude ului.
Structura organizatoric a Institu iei Prefectului – Jude ul Mureş, în anul 2017 s-a prezentat
astfel:
Conducerea institu iei este asigurat de prefect, func ie exercitat de dr. Lucian Goga, în baza
HG nr. 1.119/2014, şi subprefect, func ie exercitat de Nagy Zsigmond, în baza HG nr. 624/
2014.
Serviciile şi compartimentele fiind:
 Cancelaria Prefectului
 Corpul de control al prefectului
 Compartimentul audit intern
 Structura de securitate
 Serviciul de monitorizare a institu iilor publice şi situa ii de urgen
 Serviciul pentru verificarea legalit ii, a aplic rii actelor normative şi contencios administrativ
 Serviciul financiar contabil, resurse umane, achizi ii şi administrativ
 Serviciul Public Comunitar Pentru Eliberarea i Evidența Pa apoartelor Simple
 Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere i Înmatriculare a Vehiculelor.
OBIECTIVELE STRATEGICE PENTRU ANUL 2017, incluse în Strategia elaborat la nivelul
institu iei, au fost:
 Garantarea aplic rii i respect rii legii, a ordinii publice, precum şi a realiz rii politicii
Guvernului la nivelul jude ului Mureş;
 Asigurarea unui grad ridicat de protec ie a persoanelor şi patrimoniului;
 Asigurarea managementului institu ional pentru gestionarea evenimentelor majore şi a
situa iilor de urgen ;
 Îmbun t irea performan ei managementului resurselor umane, materiale, financiare;
 Asigurarea implement rii şi/sau dezvolt rii sistemului de control intern/ managerial.
Pentru eficientizare structural , în perioada analizat :
 s-au înfiin at trei compartimente:
o
Structura de securitate
o
Compartimentul pentru minorit i şi
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o
Compartimentul achizi ii publice.
 s-a suplimentat num rul de posturi cu 4.
Pe linia resurselor umane, în anul 2017, în structura institu iei au figurat 91 de posturi, din
care:

48 la Institu ia Prefectului - Jude ul Mureş, 6 vacante

43 apar inând celor dou servicii publice comunitare:
 24 la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere i Înmatriculare a
Vehiculelor: 5 vacante şi
 19 la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea i Evidența Paşapoartelor
Simple : 4 vacante.
Pentru cele 9 posturi vacante apar inând serviciilor comunitare a fost demarat procedura de
ocupare prin recrutare din surs extern .
În vederea ocup rii posturilor vacante de la Institu ia Prefectului:
 au fost organizate trei concursuri de recrutare pentru 5 func ii publice în urma
c rora s-a ocupat o singur funcție şi
 s-a aprobat transferul în interesul serviciului pentru doi funcționari publici.
În anul 2017, s-au vacantat 4 posturi, înregistrându-se:
 o încetare a raportului de serviciu ca urmare a îndeplinirii condi iilor de pensionare,

dou încet ri ale raportului de serviciu, din care una prin acordul p r ilor i una prin
demisie, precum şi
 o solicitare de suspendare a raportului de munc , urmare a trecerii în concediu pentru
îngrijirea copilului pân la vârsta de 2 ani.
Salaria ii Institu iei Prefectului - Jude ul Mureş au participat în calitate de reprezentan i ai
Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici în 455 de comisii de concurs şi de solu ionare
a contesta iilor pentru ocuparea unor func ii publice la nivelul institu iilor şi autorit ilor publice
din jude .
În ceea ce priveşte utilizarea resurselor financiare, în perioada de referin , Institu ia
Prefectului – Jude ul Mureş a avut alocat un buget de 5,382 milioane lei, din care s-au
efectuat pl i în valoare total de 5,315 milioane lei, ceea ce reprezint o utilizare a fondurilor în
proporție de 98,75 %.
În perioada analizat , s-au pl tit 82.065 de lei cheltuieli de judecat şi cheltuieli de
executare ce au revenit în sarcina Comisiei jude ene pentru stabilirea dreptului de proprietate
privat asupra terenurilor Mure .
Sumele încasate în anul 2017, pentru confecționarea i valorificarea pl cu elor cu numere de
înmatriculare i a taxelor pentru eliberarea pa apoartelor, au totalizat 12,6 milioane lei,
comparativ cu anul 2016, încas rile au crescut de circa 3 ori.
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Activit ile de achizi ii publice s-au concretizat în efectuarea unui num r de 323 de
achizi ii directe prin SEAP cu o valoare de 235 de mii lei f r TVA, au fost încheiate 16
contracte şi 15 acte adi ionale la contractele aflate în derulare.
Pe linia resurselor logistice, Institu ia Prefectului - Jude ul Mureş de ine un num r de 68
de calculatoare, 11 notebook, 4 copiatoare şi 11 multifunc ionale, în anul 2017 fiind achizi ionat o
singur sta ie de lucru.
Parcul auto al institu iei, la 31 decembrie 2017 avea 11 autoturisme, din care 5 în dotarea
celor dou servicii publice comunitare.
Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere i Înmatriculare a Vehiculelor i-a
fost alocat, prin redistribuire, un autoturism marca Dacia Logan cu 114 mii de km la bord.
6 autoturisme, reprezentând 54,5% din parcul auto, prezint un grad ridicat de
uzur fizic i moral .
În anul 2017, prin intermediul CANCELARIEI PREFECTULUI s-a asigurat:
 întocmirea unui num r de 47 agende de activit i postate pe site;
 organizarea întâlnirilor de lucru;
 elaborarea a 32 de discursuri şi punctaje de idei pentru participarea la evenimente;
 gestionarea un num r de 456 de adrese şi coresponden
cu institu ii centrale,

locale, persoane fizice şi juridice;

 reprezentarea Instituției Prefectului – Jude ul Mureş la diferite evenimente.
Pot fi amintite:
 Întâlnirile cu ambasadorii din Confedera ia Elve ian , Urs Herren (14 martie 2017), din
Belarus, Andrei Grinkevich (17 februarie, 30 iunie 2017), vizita unei delega ii compuse din
mediul universitar, cultural şi oameni de afaceri mureşeni în Republica Belarus (18-23
septembrie);
 Primiri de delega ii din spa iul ex-sovietic (din Ucraina - 16 mai, Republica Moldova - 7
august, Belarus,Tadjikistan, Kazahstan - 27 septembrie, Georgia - 17 octombrie), pentru
schimb de bune practici referitoare la modelul integrat de interven ie în situa ii de violen în
familie dezvoltat împreun cu Institutul Est-European de S n tate a Reproducerii (consultant
UNFPA);
 Vizite la veteranii de r zboi în cadrul Programului “Respect Eroilor Mure eni 2017” Fr tean P. Constantin (Târgu Mureş, 22 februarie), întâlnire cu participan i în teatrele de
operații (13 septembrie);
 Campionatul Mondial de Descarcerare (30-31 august), urmat de conferin a de pres a
doamnei Carmen Daniela Dan, ministru al Afacerilor Interne, şi a domnului secretar de stat
comisar-şef de poli ie Mihai-Dan Chiric ;
 întâlnire de lucru cu ocazia Adun rii Generale a Federa iei Cresc torilor de Bovine din
România, în prezența Ministrului Agriculturii, Petre Daea;
RO540026 Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei nr.1, tel: 0265-263211/fax: 0265-264814
e-mail: deconcentrate@prefecturamures.ro, web: www.prefecturamures.ro
5

Raportul de evaluare a rezultatelor activit ților desf urate de Instituția Prefectului – Județul Mure în anul 2017

__________________________________________________________________________________
 Ceremonie de predare comand la Garnizoana Tîrgu Mureş – Brigada VI Opera ii Speciale
(2 februarie 2017), Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen şi respectiv Gruparea Mobil de
Jandarmi „Regele Ferdinand I” (11 august); etapa final a Campionatului de Tir al MAI (10
mai 2017);
 Adunarea General a Prefec ilor şi Subprefec ilor din România desf şurat la Tîrgu
Mureş (15 martie), în cadrul c reia prefectul Lucian Goga a fost ales secretar al Asocia iei;
 Festivalul V ii Mureşului de la R stolița (29 iulie), Festivalul V ii Gurghiului (26 august),
ini iate de Institu ia Prefectului – Jude ul Mureş al turi de comunit ile locale la care le
suntem parteneri;
 Festivit ile de Ziua Na ional a României, 1 Decembrie, urmate de decernarea “Fibulei de
la Suseni”;
 Seminarul Regional “Împreun pentru dezvoltarea durabil ”, organizat pentru a
dezbate revizuirea Strategiei Na ionale pentru Dezvoltare Durabil a României din 2008, la
Miercurea Ciuc, 28 noiembrie 2017, la invitația domnului consilier de stat Borbély Lászlo,
Departamentul pentru Dezvoltare Durabil din cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 5 întâlniri pentru medierea problemelor semnalate la Colegiul Na ional “Unirea” din Tîrgu
Mureş, din care una la Ministerul Educa iei, organizate din ini iativa prefectului sau la
solicitarea p r ilor.
Totodat , mai pot fi men ionate:
 Ziua Culturii Naționale;
 Aniversarea Zilei Unirii Principatelor Române;
 Exercițiu ISU în complexul “Transilvania”;
 Bilan uri ale activit ii Inspectoratului de Jandarmi Jude ean, Grup rii de Jandarmi Mobile, ISU
“Horea” Mureş, Poli iei, Penitenciarului Târgu Mureş, participare la Ziua Protec iei Civile, la
videoconferința de bilanț DSU;
 Inaugurare gr dini la Mica, cu Asocia ia Divers şi Roma Education Fund;
 Şedin e proiect CSM dedicat combaterii discrimin rii grupurilor vulnerabile;
 Festivitate decernare titlu Doctor Honorius Causa al UPM Tîrgu Mureş dr. ing. Dumitru Prunariu;
 Raport pe 2016 al UMF Tîrgu Mureş;
 Seminar ADR Centru;
 Întâlnire fermieri şi AFIR Mureş la Sighişoara;

edinț CNAIR;

edinț APIA;
 Şedin pe tema braconajului în pescuitul sportiv;
 Şedin ISJ Mureş cu liceele din jude , cu Academia Velo, inaugurare gr diniț la Hodac;
 Analiz situa ie transport copii Vulcan şi Daia;
 Vizit a elevilor de la Colegiul Economic “Transilvania”;
 Conferința SIPOCA având ca tem Guvernarea Transparent , la Bucure ti;
 Conferinț de Ziua Femeii;
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Lansare carte “Contenciosul actelor administrative asimilate”, autor Lucia C tan ;
Ziua Porților Deschise la Palatul Administrativ;
Conferința Național de Achiziții Publice;
Conferința Internațional cu tema „Sud-Estul european între tentația eurasiatic i tendința proeuropean ’’, Universitatea „Petru Maior”; lansare de carte cu acest prilej - invitat special
Excelența Sa Dr. Mihai Gribincea, Ambasador Extraordinar i Plenipotențiar al Republicii Moldova
în România;
Întâlnire cu autorit țile locale i parlamentarii județului cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, la
sediul Azomure (prezentare investiții realizate);
Conferinț privind noua generație de aparatur pentru m surarea noxelor i a poluanților din
mediul înconjur tor, software de interpretare a m sur torilor;
Spectacol Caritabil pentru gemenii Gruia i Vladimir: Asociația Micii Eroi;
Lansare de carte „Luduş, 13-15 mai 1970. Un oraş acoperit de ape”;
Decernarea titlului de Cet țean de onoare al comunei Solov stru artistei Virginia Zeani,
Deschiderea oficial a Festivalului de Oper Virginia Zeani – decernarea distincției ALAE, la
Consiliul Județean Mure ;
Ziua Imnului Național (29 iulie), ceremonie religioas şi festival al cântecului popular la Oarba
de Mureş (15 august);
Conferinț Associatied Women of the World (5 septembrie);
Festivalul Medieval (28 iulie) şi Festivalul ProEtnica (18 august) de la Sighişoara;
Festivalul internațional al televiziunilor i produc torilor independenți SIMFEST (16 august);
Târgul cire elor de la Brâncovene ti (2 iulie), Festivalul obiceiurilor i tradițiilor de la Sînpetru de
Câmpie (15 iulie), Zilele unor localit i: Târn veni (18 august), Iernut (19 august), S rmaşu (25
august), Ş ulia (27 august);
Resfințire biseric Zag r (16 iulie);
Deschidere an universitar la Universitatea de Medicin şi Farmacie din Târgu Mureş (25
septembrie);
Comemorare Holocaust (9 octombrie);
Ziua Armatei (25 octombrie);
Aniversarea a 125 de ani la Liceul Tehnologic „Avram Iancu” (29 noiembrie);
Comemorarea eroilor Revolu iei din Decembrie 1989 (21 decembrie).

Acoperirea media s-a reflectat în:
 49 de comunicate şi inform ri de pres ;
 519 articole în presa scris şi on-line;
 193 de apari ii în presa audio-video.
S-a asigurat implementarea Strategiei guvernamentale de îmbun t ire a situa iei
romilor, prin intermediul Biroului Jude ean pentru Romi şi a Grupului de Lucru Mixt pentru Romi.
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Ca şi realiz ri în domeniu pot fi amintite:
 încheierea de parteneriate în vederea derul rii campaniei de vaccinare antirujeolic a copiilor
de etnie rom ;
 analiza Statutului mediatorului şcolar, g sirea unor solu ii şi oportunit i de sporire a
num rului de mediatori,
 realizarea Planului Jude ean de M suri pentru Romi pe anul 2017,
 elaborarea unui Plan de Ac iune în colaborare cu Centrul Regional Tîrgu Mureş al Agen iei
Na ionale împotriva Traficului de Persoane pentru prevenirea traficului de persoane în
rândul minorilor şi tinerilor din municipiul Târn veni.
Au fost organizate 2 vizite de monitorizare în localitatea H d reni, din care una
al turi de reprezentan i ai Direc iei Agent Guvernamental din Ministerul Afacerilor Externe, având în
vedere sistemul de monitorizare/raportare pentru punerea în aplicare a hot rârilor CEDO din cazul
„Moldovan şi al ii împotriva României ”, având ca obiect consecin ele violen elor din 1993,
îndreptate împotriva persoanelor de etnie rom din localitate.
Începând cu luna aprilie 2017, la ini iativa prefectului, au fost organizate, mai multe întâlniri
ale grupului de lucru, constituit prin Ordin, pe tema combaterii fenomenului cerşetoriei din
zona Sighişoara, format din reprezentan ii unit ilor administrativ-teritoriale şi ai şcolilor din
arealul amintit, ai institu iilor deconcentrate şi militarizate cu rol în gestionarea fenomenului.
Prin intermediul CORPULUI DE CONTROL AL PREFECTULUI , în anul 2017 au fost
efectuate un num r de 7 ac iuni de control complexe dispuse de c tre prefect, care au
vizat:
 activitatea unor prim rii;
 derularea unui contract de concesiune pentru p şuni;
 respectarea disciplinei în construc ii;
 legalitatea ocup rii unor func ii publice.
Pe lâng cele de mai sus, Corpul de control :
 a gestionat 239 de documente, din care 52 de peti ii şi sesiz ri, a întocmit 40
rapoarte, note de constatare, r spunsuri, 112 documente şi raport ri,
 a coordonat activitatea Comisiei pentru verificarea stocurilor de materiale antiderapante şi a
utilajelor de interven ie pentru desz pezirea drumurilor na ionale, jude ene şi comunale din
jude ul Mureş în sezonul rece,
 a sesizat în 3 cazuri Agen ia Na ional de Integritate, Agen ia Na ional a Func ionarilor
Publici şi Parchetul de pe lâng Curtea de Apel Tîrgu - Mureş pentru verificarea unor posibile
situa ii de înc lcare a legisla iei în domeniul de competen şi dispunerea m surilor legale.
Principale deficien e constatate cu ocazia verific rilor au vizat urm toarele aspecte:
 incompatibilit i şi conflicte de interese ale unor func ionari publici sau aleşi locali;
 autorizarea lucr rilor de construc ii, eliberarea autoriza iilor de construc ii;
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gestionarea patrimoniului localit ilor – concesion ri, închirieri;
eliberarea titlurilor de proprietate şi punerea în posesie;
probleme edilitare, de urbanism şi siguran rutier la nivelul unor localit i;
organizarea şi desf şurarea licita iilor.
În urma controalelor efectuate, au fost propuse m suri pentru intrarea în legalitate şi
pentru solu ionarea reclama iilor şi sesiz rilor.






În domeniul AFACERILOR EUROPENE, în anul 2017, Institu ia Prefectului – Jude ul Mureş
a analizat rezultatele ob inute la nivelul jude ului în procesul de absorb ie a fondurilor europene şi a
elaborat Planul jude ean de ac iuni pentru promovarea acces rii fondurilor europene şi
intensificarea rela iilor externe.
Au fost elaborate 82 de inform ri, rapoarte, sinteze, pe teme referitoare la programe de
finan are din fonduri europene, legisla ie european specific . Majoritatea dintre acestea au fost
publicate pe site-ul institu iei şi s-au transmis prin poşta electronic celor interesa i în principal
unit ilor administrativ teritoriale, ONG urilor şi IMM –urilor.
Institu ia Prefectului - Jude ul Mureş s-a implicat în proiecte precum:
 “CONTROLUL INTEGRAT AL POLU RII CU NUTRIEN I” implementat de Ministerul Apelor şi
P durilor, în care au fost admise note conceptuale pentru 7 unit i administrative;
 “EDUCA IE RUTIER PENTRU SIGURAN ", proiect implementat de Funda ia Comunitar Mureş,
sub coordonarea Institu iei Prefectului - Jude ul Mureş, având ca rezultat elaborarea unei programe
şcolare prin care s-a creat o nou disciplin şcolar auxiliar .
De asemenea, a fost coordonat activitatea de verificare a actelor normative emise de
autorit ile publice locale din jude ul Mureş şi au fost întocmite 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.
Activitatea în domeniul CONTROLULUI de LEGALITATE, AL APLIC RII ACTELOR
NORMATIVE I CONTENCIOS ADMINISTRATIV s-a realizat prin Serviciul de specialitate al
Institu iei Prefectului.
În anul 2017, autorit țile locale au comunicat 52.825 de acte administrative, în vederea
exercit rii controlului de legalitate, din care:
 44.941 dispozi ii emise de primari i Pre edintele Consiliului Jude ean Mure
 7.884 hot râri adoptate de consiliile locale i Consiliului Jude ean Mure .
Principalele deficien e constatate au vizat urm toarele domenii:
 formele procedurale de elaborare a actelor;
 termenele de convocare ale edințelor consiliului local;
 administrarea bunurilor din domeniul public sau privat al localit ților;
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 transparența decizional în administrația public local ;
 impozitele i taxele locale;
 funcția public ;
 achizițiile publice;
 drepturile salariale şi altele .
Ca urmare a deficien elor constatate, au fost formulate notific ri pentru un num r total
de 332 de acte administrative (dintre care 283 hot râri i 49 dispozi ii).
Din totalul de 332 de acte administrative pentru care s-a inițiat procedura notific rii:
 293 au fost revocate, modificate sau completate,
 pentru 25 au fost formulate acțiuni în contencios administrativ (23 hot râri i 2
dispoziții), iar
 14 acte notificate, la data de 31 decembrie 2017, se aflau în lucru.
La solicitarea Autorit ii Na ionale pentru Restituirea Propriet ilor au fost desf urate acțiuni
de control, dispuse prin Ordin, care au vizat verificarea respect rii termenelor de soluționare a
notific rilor depuse în temeiul Legii nr. 10/2001, la 21 de prim rii de la nivelul județului Mure , în
urma c rora au fost întocmite note de constatare şi 4 procese verbale de constatare i
sanc ionare a contraven iilor.
Toate cele patru procese-verbale au fost contestate în instan , ac iunile formulate în acest
sens fiind respinse.
Pe linia instruirii secretarilor unit ilor administrativ – teritoriale din jude ul Mureş,
în perioada de referin , s-au organizat 6 şedin e având ca tematic contenciosul administrativ,
deficien ele constatate cu ocazia exercit rii controlului de legalitate asupra actelor administrative,
fond funciar, preciz ri cu privire la întocmirea proiectelor de hot râri consiliu local referitoare la
adoptarea bugetului local.
În perioada menționat au fost instrumentate 398 de dosare, aflate pe rolul instanțelor de
judecat de diferite grade de jurisdicție, din care:
 319 de fond funciar;
 53 contencios administrativ;
 26 de dosare în care calitatea de parte a revenit Serviciului Public Comunitar Regim
Permise de Conducere i Înmatricularea Vehiculelor Mure .
Consilierii juridici din cadrul Institu iei au efectuat un num r de 165 de reprezent ri în
fa a instan elor de judecat .
În cursul anului 2017, au fost promovate 11 cereri de revizuire de c tre Comisia județean
pentru stabilirea dreptului de proprietate privat asupra terenurilor Mure .
Pe lâng cele de mai sus, s-au efectuat deplas ri pentru reprezentarea Comisiei
jude ene pentru stabilirea dreptului de proprietate privat asupra terenurilor Mure în
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litigiile ce au ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor cu vegetație
forestier la instanțele de judecat din Bac u, Br ila, Giurgiu, Ia i, Suceava, Prahova, Ploie ti,
Timi oara, Alba, Miercurea-Ciuc, Harghita.
Referitor la actele prefectului, în anul 2017, au fost emise un num r de 582 de ordine cu
caracter individual.
În perioada supus analizei, Institu ia Prefectului - Jude ul Mureş a ini iat 6 proiecte de
Hot râri de Guvern, înaintate Ministerului Dezvolt rii Regionale, Administra iei Publice şi
Fondurilor Europene, dup cum urmeaz :
 2 pentru modificarea domeniului public,
 2 pentru alocare de fonduri prim riilor care au avut obiective afectate de
inunda ii: Solov stru, Hodoşa, M gherani, Ve ca, Vîn tori,
 2 pentru alocarea unei sume din Fondul de rezerv la dispozi ia Guvernului, pentru
oraşele Miercurea Nirajului şi Sîngeorgiu de P dure, în vederea evit rii execut rii silite,
finalizate cu alocarea sumelor solicitate.
Comisia jude ean de atribuire sau schimbare de denumiri a înregistrat i soluționat
15 cereri, fiind solu ionate favorabil 10.
Referitor la APLICAREA LEGILOR FONDULUI FUNCIAR, Comisia jude ean Mure
pentru aplicarea legilor fondului funciar s-a întrunit în 11 şedin e, în care s-au adoptat 85
de hot râri, în urma analiz rii a 138 de propuneri transmise de c tre comisiile locale de fond
funciar.
9 hot râri ale Comisiei jude ene au fost atacate în instan .
S-au eliberat 356 de titluri de proprietate.
S-au transmis de la A.N.R.P. şi s-au comunicat c tre comisiile locale de fond funciar un num r
de 18 decizii de invalidare sau de validare par ial .
Cu privire la aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în
mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, s-au realizat 5 raport ri la
Secretariatul Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor din cadrul Autorit ții Naționale
pentru Restituirea Propriet ților şi au fost înaintate c tre aceeaşi institu ie 12 dosare de
desp gubiri.
Pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de desp gubiri sau compensații

cet țenilor români pentru bunurile proprietatea acestora, sechestrate, reținute sau r mase în
Basarabia, la nivelul institu iei noastre au avut loc 4 edin e, au fost emise 2 hot râri, fiind

solu ionat un dosar, care a fost înaintat la ANRP Bucureşti pentru acordarea de desp gubiri. Pe
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rolul instan ei de judecat exist un dosar, având ca obiect anularea unei hot râri a Comisiei
jude ene de aplicare a Legii nr. 290/2003, litigiu care nu era finalizat la 31 decembrie 2017.
La nivelul Institu iei Prefectului – Jude ul Mureş au fost solu ionate toate dosarele depuse
în baza Legii nr.290/2003.
În domeniul INFORM RII, RELA IILOR PUBLICE I APOSTIL RII DOCUMENTELOR , la
nivelul institu iei noastre:
 au fost înregistrate prin registratura general 20.055 de documente i au fost
expediate 9.739 de acte;
 au fost primi i în audien 762 cet eni, din care 138 la conducerea institu iei;
 s-au înregistrat un num r de 508 peti ii, care au fost solu ionate de c tre compartimentele
institu iei;
 au fost adresate 114 solicit ri de informa ii de interes public, care au fost rezolvate în
termen legal;
 au fost înregistrate şi prelucrate 1.125 cereri şi s-au eliberat 1548 de apostile pentru acte
oficiale administrative.
În domeniul MONITORIZ RII ACTIVIT

II SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE

În anul 2017 au fost desf şurate ac iuni în comun cu serviciile publice deconcentrate
şi autorit ile publice locale din jude pe urm toarele domenii:
 întocmirea Planului de ac iuni pe anul 2017 pentru realizarea în jude ul Mureş a
obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare; a Raportului privind starea general
economico-social a jude ului Mureş şi a inform rilor lunare privind activitatea desf şurat ;
 colaborarea în domeniul gestion rii situa iilor de urgen ;
 constituirea comisiilor de evaluare a bolilor la animale;
 derularea ac iunilor de control a siguran ei alimentare, respectarea normelor de igien şi
s n tate public pe raza jude ului Mureş;
 certificarea anchetelor sociale, întocmite pentru acordarea unor ajutoare de urgen ;
 remedierea problemelor existente pe sectoarele de drum na ional din jude ul Mureş pentru
siguran a traficului rutier;
 convocarea şedin ei Centrului Local de Combatere a Bolilor din Jude ul Mureş având ca
tematic stabilirea m surilor în cazul unei suspiciuni de grip aviar ;
 punerea în aplicare la nivelul jude ului a legisla iei în domeniul exproprierii pentru
construirea obiectivelor de interes na ional şi pentru întocmirea planurilor parcelare la nivelul
unit ilor administrativ – teritoriale;
 desf şurarea unor şedin e de lucru pentru informarea primarilor privind procedura de
urmat în vederea asigur rii cu lemne de foc i pentru construcții a populației;
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 examinarea proiectelor de buget i a situațiilor financiare privind execuția bugetar
întocmite de serviciile publice deconcentrate fiind avizate 51 de situa ii financiare şi 3
proiecte de buget;
 organizarea campaniei de vaccinare antirujeolic pe raza județului Mure şi multe altele.
Referitor la activitatea COLEGIULUI PREFECTURAL AL JUDE ULUI MUREŞ, în anul
2017, au fost înregistrare urm toarele rezultate:
 12 şedin e organizate în urma c rora s-au elaborat procese verbale şi
raport ri c tre Ministerul Afacerilor Interne;
 13 hot râri adoptate;
 12 ordine de convocare a Colegiului Prefectural şi 14 ordine de actualizare a
componen ei acestuia;
 28 de institu ii au prezentat rapoarte de activitate.
De men ionat participarea domnului comisar - şef de poli ie Mihai-Dan Chiric , secretar de
stat în Ministerul Afacerilor Interne, la şedin a Colegiului Prefectural din luna august 2017.
Prin intermediul Instituției Prefectului - Județul Mure a fost asigurat func ionarea
COMISIEI DE DIALOG SOCIAL în care sunt incluse 12 institu ii publice jude ene şi câte 5
filiale ale confedera iilor sindicale şi patronale, reprezentative la nivel na ional.
În perioada analizat , au fost organizate 13 edin e, fiind elaborate minutele şi rapoartele
lunare, care au fost transmise Ministerului Consult rii Publice şi Dialogului Social.
În urma dezbaterilor i a problemelor ridicate de partenerii sociali, au fost înaintate solicit ri
la instituții județene i centrale pentru soluționarea acestora.
În luna decembrie 2017 a fost constituit Comitetul de monitorizare a implement rii
unitare a noilor prevederi legale în domeniul fiscal şi al dialogului social.
În perioada de referin , Institu ia Prefectului - Jude ul Mureş a gestionat un num r de 115
ac iuni de protest, pichet ri şi mitinguri organizate în județ şi a colaborat cu institu iile de
specialitate pentru men inerea ordinii şi liniştii publice. Manifest rile au avut ca teme:
 protest împotriva corup iei,
 sus inerea Liceului Teologic Romano Catolic,
 protest împotriva OUG nr 13/2017,
 autonomia inutului Secuiesc,
 legile justi iei,
 modific rile Codului fiscal,
 birocratizarea sistemului medical.
Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice
Mureş, format din 6 institu ii cu responsabilit i în domeniul social şi 9 organiza ii ale
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persoanelor vârstnice, s-a întrunit în 12 şedin e.
În domeniul MANAGEMENTULUI SITUA IILOR DE URGEN

:

Prefectul în calitate de preşedinte al Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen Mureş: a
emis 17 Ordine pentru gestionarea situa iilor de urgen , 14 Ordine pentru actualizarea
componen ei Comitetului şi a aprobat 112 planuri specifice.
În anul 2017, Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen Mureş s-a întrunit în 11
şedin e, din care 7 ordinare şi 4 extraordinare, în care s-au adoptat 11 hotârâri.
Cele mai importante m suri dispuse în acest domeniu pentru prevenirea şi
gestionarea situa iilor de urgen , au fost :
 identificarea persoanelor aflate în dificultate ca urmare a fenomenelor meteorologice
periculoase;
 coordonarea la fa a locului a unui num r de 3 exerci ii de simulare a unor situa ii de
urgen organizate de Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen „Horea” al jude ului Mureş în
municipiul Tîrgu Mureş – Complexul Transilvania, comuna R stoli a – incendiu de vegeta ie
uscat în Mun ii C limani şi în cartierul Belvedere din Tîrgu Mureş – Sonda 400 Depomureş;
 transmiterea la prim rii a aten ion rilor şi avertiz rilor meteorologice;
 verificarea salubriz rii cursurilor de ap , a realiz rii şi între inerii şan urilor şi rigolelor în
localitatile din jude ul Mureş;
 organizarea ac iunii de verificare a st rii tehnice şi func ionale a construc iilor
hidrotehnice cu rol de ap rare împotriva inunda iilor de pe raza jude ului Mureş;
 coordonarea şi organizarea activit ii comisiei jude ene pentru inventarierea şi inspectarea
depozitelor de steril de pe raza județului Mure , ac iune dispus de Departamentul pentru Situa ii
de Urgen , finalizat cu verificarea unui num r de 3 obiective şi elaborarea a 3 rapoarte
de inspec ie, la care au participat 12 institu ii;
 solicit ri adresate prim riilor pentru elaborarea Planului local de ap rare împotriva
inunda iilor, ghe urilor şi polu rilor accidentale, în vederea elabor rii Planului Jude ean;
 urm rirea stadiului de încheiere a contractelor pentru asigurarea viabilit ii drumurilor
comunale i județene;
 m suri specifice pentru perioada de canicul şi pentru sezonului rece;
 evaluarea pagubelor produse de situa iile de urgen pe raza a 15 unit i administrativ –
teritoriale, finalizate cu demersuri pentru alocarea de fonduri c tre Ministerul Dezvolt rii
Regionale, Administra iei Publice şi Fondurilor Europene, Ministerul Agriculturii şi Dezvolt rii
Rurale şi Ministerul Afacerilor Interne;
 verificarea stocurilor de materiale antiderapante şi a utilajelor de interven ie pentru
desz pezirea drumurilor na ionale, jude ene şi comunale din jude ul Mure , în sezonul rece
2017/2018.

RO540026 Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei nr.1, tel: 0265-263211/fax: 0265-264814
e-mail: deconcentrate@prefecturamures.ro, web: www.prefecturamures.ro
14

Raportul de evaluare a rezultatelor activit ților desf urate de Instituția Prefectului – Județul Mure în anul 2017

__________________________________________________________________________________
Ca urmare a m surilor dispuse şi a colabor rii cu prim riile din jude şi Consiliul Jude ean
Mureş, la data de 31 decembrie 2017, în jude ul Mureş toate drumurile jude ene, municipale,
or şeneşti şi comunale aveau asigurate servicii de desz pezire, fie prin contract cu
agen i economici specializa i, fie în regie proprie.
De men ionat c în anul 2017 prefectul a coordonat la fa a locului dou interven ii pentru
eliberarea a dou exemplare de urs captive în gospod rii ale popula iei din comuna R stoli a
şi oraşul Sovata, care au fost tranchilizate şi eliberate în habitatul natural.
Pornind de la aceste evenimente şi având în vedere faptul c , pe parcursul anului 2017,
institu ia noastr a fost informat de mai multe autorit i ale administra iei publice locale în leg tur
cu producerea unor evenimente pe plan local, ca urmare a prezen ei unor exemplare de urs, am
organizat în data de 30 octombrie 2017 o şedin
de lucru cu primarii jude ului Mureş,
conduc torii institu iilor jude ene membre în Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen Mureş,
Direc ia Silvic Mureş, Consiliul Jude ean Mureş, precum şi gestionarii fondurilor cinegetice de pe
raza jude ului Mureş pe tema aplic rii Ordinului Ministrului Mediului nr. 1169/2017 pentru aprobarea
nivelului de interven ie în cazul speciilor de urs şi lup, în interesul s n t ii şi securit ii popula iei şi
în scopul prevenirii unor daune importante.
În aceeaşi problematic prefectul jude ului Mureş a participat la o sedin
de lucru la
Ministerul Mediului.
Referitor la MONITORIZAREA ACTIVIT
ASIGURAREA ORDINII PUBLICE,

ILOR DESF

URATE ÎN JUDE PENTRU

S-a colaborat cu Inspectoratul de Jandarmi Jude ean „colonel Sabin Motora” Mureş, Gruparea
de Jandarmi Mobil „Regele Ferdinand I” Tîrgu Mureş şi Inspectoratul de Poliție Județean Mure
pentru asigurarea m surilor de ordine şi siguran
public în cadrul unor manifest ri,
întâlniri, festivaluri, competi ii şi jocuri sportive.
Pe lâng cele de mai sus, Institu ia Prefectului - Jude ul Mureş a fost reprezentat prin
subprefect în Autoritatea Teritorial de Ordine Public , structur înfiin at pe lâng Consiliul
Jude ean Mureş a c rei activitate se desf şoar în interesul comunit ii.
În perioada analizat , aportul institu iilor specializate pentru combaterea fenomenului
infrac ional şi contraven ional a fost considerabil, în sensul în care prezen a efectivelor acestor
institu ii a condus la sc derea infrac ionalit ii stradale cu 16,12 % fa de anul precedent
şi a infrac ionalit ii sesizate cu 2,51%.
Pentru creşterea siguran ei în cele 640 de unit i de înv
mânt din jude , în care
erau înscrişi 85.890 de elevi, Institu ia Prefectului - Jude ul Mureş a monitorizat aplicarea
prevederilor Legii nr. 35/2007 privind cre terea siguranței în unit țile de înv ț mânt, cu modific rile
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ulterioare şi a coordonat activitatea de cooperare interinstitu ional în vederea punerii în aplicare a
Dispozi iei MAI 1068/2016 pe aceast linie.
În acest context, au fost întocmite 3 sinteze care au fost transmise Ministerului Afacerilor
Interne şi a fost reevaluat Planul Teritorial Comun de Ac iune.
Pe aceast problematic , în perioada de referin nu s-au înregistrat fapte grave care s
afecteze procesul de înv mânt.
Referitor la acordarea de produse lactate i de panifica ie pentru elevi:
Instituția Prefectului – Județul Mure a urm rit punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr.
96/2002, iar ca urmare a abrog rii acesteia i a public rii H.G. nr. 640/2017 , a constituit prin Ordin
Comisia județean Mure pentru implementarea Programului pentru coli al României în perioada
2017-2023.
În acest sens, în colaborare cu Consiliul Județean Mureş, Direcția de S n tate Public a
Județului Mure , Direcția Sanitar Veterinar i pentru Siguranța Alimentelor Mure a fost stabilit
lista fructelor/legumelor propuse a fi distribuite în anul colar 2017-2018 i m sura educativ care
va însoți distribuția produselor, fiind transmise inform ri lunare Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii
Rurale.
În cadrul Programului se livreaz pe întreg parcursul anului colar 2017-2018, produse
lactate i de panificație c tre un num r de 60.045 de beneficiari.
În ceea ce priveşte aplicarea dispozi iilor H.G. nr. 799/2014 privind
implementarea Programului opera ional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 20142020, cu modific rile i complet rile ulterioare:
- au fost furnizate datele solicitate de Ministerul Dezvolt rii Regionale, Administra iei Publice
şi Fondurilor Europene aferente anilor 2014, 2015/2016, s-a asigurat suportul tehnic pentru
delega ia Ministerului care a realizat o misiune de verificare şi au fost transmise propuneri pentru
urm toarea distribuire a pachetelor alimentare;
- a fost elaborat Sinteza privind derularea POAD 2015/2016 la nivelul jude ului
Mureş, din care a reiesit faptul c , la ultima repartizare din anul 2016, în jude ul Mureş au
fost recep ionate şi distribuite un num r de 251.842 pachete alimentare c tre 118.962 de
beneficiari.
Referitor la solicit rile adresate institu iei noastre de c tre alte entit i publice au
fost realizate demersuri c tre institu ii jude ene şi centrale pentru sus inerea acestora, pe
diverse problematici între care pot fi amintite urm toarele:
 transmiterea în folosinț gratuit a unor imobile;
 repartizarea de microbuze şcolare necesare transportului elevilor;
 sus inerea financiar a unor prim rii din județul Mure ;
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 remedierea defec iunilor semnalate la podul provizoriu care asigur leg tura între localitatea
Vîn tori din jude ul Mureş şi localitatea Odorheiu Secuiesc, jude ul Harghita;
 stoparea furtului de material lemnos;
 toaletarea arborilor din apropierea liniilor electrice de medie tensiune;
 aprobarea de urgenț a derog rilor privind recoltarea i capturarea exemplarelor de urs care
au facut pagube materiale sau au atacat persoane în jude ul Mureş;
 rezolvarea problemei sediului Institutului de Medicin Legal Tîrgu Mureş;
 efectuarea lucr rilor de repara ii pe tronsoane de drum na ional de pe raza jude ului Mureş;
 alocarea unor sume din Fondul de interven ie şi din Fondul de rezerv la dispozi ia
Guvernului;
 acordarea sprijinului financiar necesar unui num r de 15 prim rii din jude pentru realizarea
planurilor parcelare aflate pe coridorul obiectivelor: “Varianta de ocolire a oraşului Tîrgu Mureş pe
DN 13 şi DN 15” şi “Autostrada Braşov-Tîrgu Mureş, Cluj, Oradea”;
 efectuarea lucr rilor de repara ie la trecerile de cale ferat de pe raza jude ului Mureş în
vederea evit rii producerii unor situa ii de urgen .
La nivelul SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA
PA APOARTELOR SIMPLE:

fa

I EVIDEN A

În perioada supus analizei, au fost înregistrate 25.403 de cereri, cu 5.234 cereri mai mult
de anul precedent, astfel:
 13.192 cereri pentru paşapoarte electronice;
 12.211 cereri pentru paşapoarte temporare.

Au fost emise 12.201 paşapoarte temporare în regim de urgen şi 13.123 paşapoarte
electronice.
Au fost preluate 649 cereri de eliberare a paşapoartelor simple electronice în baza
protocoalelor încheiate cu autorit ile competente din 3 localit i de pe raza de competen a
serviciului şi anume:
 319 la Sighişoara,
 230 la Reghin şi
 100 de cereri la Târn veni.
Deficitul de personal înregistrat începând cu anul 2016 s-a men inut şi pe parcursul anului
2017, astfel încât începând cu luna iulie 2017 activitatea la cele 3 puncte de lucru a fost
suspendat .
De precizat c în luna martie 2017 a fost repus în func iune sistemul pentru preluarea
cererilor de eliberare a paşapoartelor pe baza bonurilor de ordine, iar în paralel cu aceasta
începând cu data de 15 iunie 2017 preluarea cererilor s-a efectuat pe baza program rilor online,
în vederea asigur rii transparen ei şi reducerii timpilor de aşteptare la ghişee a cet enilor.
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SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE I ÎNMATRICULARE
A VEHICULELOR:
Activitatea de examinare la proba teoretic se desfaşoar în sistem informatic doar în
municipiul Tîrgu - Mureş, pe 10 sta ii de lucru şi
 au fost organizate 235 de examene,
 au fost examina i 20.100 de candida i,
 procentul de promovabilitate fiind de 47,15% fa de 52,75% în anul 2016.
Examinarea candida ilor la proba practic în vederea ob inerii permisului de conducere s-a
efectuat în cele 4 municipii ale jude ului: Tîrgu Mureş, Reghin, Sighişoara, Târn veni şi
 au fost organizate 247 de examene,
 au fost examina i 14.946 de candida i,
 au fost declara i admişi 8.155 de candida i,
 procentul de promovabilitate fiind de 54,56%, fa
de 57,14% în aceaşi
perioad a anului 2016.
În cursul anului 2017, au fost emise un num r de 30.207 de permise de conducere, 64
s-au preschimbat din modelul vechi şi 514 au fost preschimb ri a unor permise str ine.
Pân la data de 31 decembrie 2017, în jude ul Mureş, figureaz un num r de 207.205 de
posesori ai permisului de conducere în eviden a informatizat .
Pe linie de înmatriculare i eviden a vehiculelor :
Au fost emise 42.861 de Certificate de înmatriculare, 35.247 de autoriza ii
provizorii şi au fost eliberate 12 numere de probe societ ilor abilitate.
Parcul auto din jude ul Mureş, la data de 31 decembrie 2017, avea un num r de
186.149 vehicule, în creştere cu 8,11% fa de anul 2016.
În cursul acestui interval, s-au încasat 5.799.261 lei, reprezentând contravaloarea pl cu elor
cu num re de înmatriculare, a certificatelor de înmatriculare şi a autoriza iilor de circula ie
provizorie.
Începând cu data de 13 martie 2017 a fost opera ionalizat aplica ia informatic de
programare on-line care a fost utilizat de 36.064 persoane.
În ceea ce priveşte SUPORTUL DECIZIONAL, la nivelul institu iei noastre este implementat
sistemul de control intern managerial, fiind realizate toate activit țile i raport rile prev zute de
legislația în domeniu.
A fost elaborat Registrul riscurilor fiind identificate 97 de riscuri şi Registrul de evidenț a
procedurilor cu 206 proceduri, din care 13 de sistem.
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În ceea ce priveşte etica i conduita, Institu ia Prefectului – Jude ul Mureş a desemnat un
func ionar public cu atribu ii de consiliere etic şi monitorizare a respect rii normelor de conduit şi
un consilier pentru integritate.
Pe linia protec iei informa iilor clasificate: în anul 2017 au fost efectuate 3 controale şi a
fost monitorizat întreaga activitate de aplicare a normelor specifice, nefiind înregistrat niciun
incident de securitate.
Pentru prevenirea corup iei s-au organizat instruiri de c tre Serviciul Jude ean Anticorup ie
Mureş şi a fost elaborat Registrul riscurilor de corup ie.
Pe linie de Audit intern au fost realizate 6 misiuni de asigurare, privind urm toarele
domenii şi teme:
 Gestionarea patrimoniului;
 Buget şi eviden a financiar- contabil ;
 Juridic;
 Paşapoarte;
 Conducerea serviciilor publice deconcentrate;
 Situa ii de urgen .
În urma misiunilor de audit au fost elaborate propuneri pentru îmbun t irea activit ii
Institu iei Prefectului - Jude ul Mureş.
În ceea ce priveşte cooperarea interinstitu ional , au fost îndeplinite condi iile pentru
comunicarea eficient cu institu iile publice din jude ul Mureş, autorit ile administra iei publice
locale, Consiliul Jude ean Mureş, institu ii de înv mânt superior, sindicate şi patronate din jude ul
Mureş, organiza ii ale persoanelor vârstnice, ONG-uri, agen i ecomonici etc. În anul 2017, a fost o
bun colaborare cu institu iile centrale şi îndeosebi cu Ministerul Afacerilor Interne.
În materie de rela ii interna ionale, au avut loc o serie de întâlniri, astfel:
 dou vizite ale ambasadorului Republicii Belarus în România,
 o vizit a ambasadorului Confedera iei Elve iene în România,
 o vizit a şefului Sec iei Consulare a Ambasadei Republicii Polone la Bucureşti şi a
consulului onorific al Republicii Polone la Luduş,
 vizite de studiu ale unor delega ii din Ucraina, Kazakhstan, Tadjikistan, Belarus, Republica
şi Georgia.
 vizita unui grup format din 50 de reprezentan i ai Ministerului Afacerilor Interne din
Republica Moldova,
 o delega ie mureşean , condus de prefect, s-a deplasat în Republica Belarus,
 o vizit a consulului Republicii Federale Germania la Sibiu.
Tot în acest domeniu, Institu ia Prefectului a monitorizat rela iile interna ionale stabilite de
autorit ile administra iei publice locale din jude ul Mureş, din datele centralizate rezultând c la
nivelul jude ului, exist un num r de 350 de rela ii de înfr ire, parteneriate şi colabor ri.
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DIFICULT I IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE/ PROPUNERI DE EFICIENTIZARE A
ACTIVIT II
Anul 2017 nu a fost lipsit de dificult i în activitatea institu iei noastre, îns acestea au fost
gestionate, astfel încât cet enii jude ului Mureş s beneficieze de servicii corespunz toare.
Între cele mai importante neajunsuri pot fi nominalizate:
 problemele de personal la cele dou servicii publice comunitare;
 condi iile de munc ale personalului din cadrul serviciilor publice comunitare;
 insuficien a fondurilor alocate pentru perfec ionarea personalului;
 parcul auto al institu iei învechit;
 rela ionarea cu o parte dintre unit ile administrativ-teritoriale din jude pe linia
transmiterii complete a datelor solicitate, a proiectelor de hot râri de Consiliu local, dispozi ii
de primar.
Pentru creşterea calit ii serviciilor furnizate cet enilor din jude ul Mureş prin serviciile
comunitare sunt necesare lucr ri de reabilitare a spa iilor în care acestea func ioneaz , despre care
a fost informat Ministerul Afacerilor Interne.
Pentru anul 2018 institu ia noastr şi-a propus s continue realizarea OBIECTIVELOR
stabilite prin Strategia proprie 2017-2018 şi realizarea în jude ul Mureş a obiectivelor cuprinse în
Programul de Guvernare.
În final, apreciem c :
În anul 2017 Institu ia Prefectului – Jude ul Mureş s-a preocupat s asigure un climat de
încredere în ceea ce priveşte activitatea proprie şi a serviciilor publice comunitare subordonate.
Anul 2017 a reprezentat din multe perspective un an cu dificult i şi provoc ri, atât pentru
societate, cât şi pentru administra ie, Institu ia Prefectului - Jude ul Mureş adaptându-şi activitatea,
apreciabil cantitativ, într-o vast palet a competen elor, într-un an marcat de fluctua ii în
structura Guvernului i a serviciilor publice deconcentrate din jude ul Mureş.
De apreciat colaborarea deosebit cu stucturile Ministerului Afacerilor Interne, ale Ministerului
Ap r rii Na ionale, cu toate institu iile publice şi autorit ile administra iei publice din jude ,
institu iile de înv mânt superior, sindicatele şi patronatele, organiza iile persoanelor vârstnice,
organiza iile nonguvernamentale, agen i economici din jude ul Mureş.
Rezultatele înregistrate au fost posibile mul umit sprijinului activ al echipei Institu iei
Prefectului - Jude ul Mureş, al serviciilor publice deconcentrate, al tuturor celorlalte institu ii şi
autorit i centrale, jude ene şi locale cu care colabor m, al foştilor şi actualilor comandan i şi şefi de
servicii, c rora le mul umim.
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