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I. INTRODUCERE 

 

Judeţul Mureş este situat în partea central-nordică a României, în Podişul Transilvaniei, în 

bazinul superior al râului Mureş şi bazinele râurilor Târnava Mare şi Târnava Mică.  

Cu o suprafaţă de 670.545 hectare, ce reprezintă 2,8% din suprafaţa României, 

judeţul Mureş ocupă locul 11 ca mărime la nivel naţional şi se bucură de o poziţie care îi 

facilitează legăturile economice şi culturale cu celelalte zone teritorial-administrative. La nord, se 

mărgineşte cu judeţele Bistriţa-Năsăud şi Suceava, la est cu Harghita, la sud cu Alba, Braşov şi 

Sibiu, iar la vest cu judeţul Cluj. 

Conform datelor statistice, populaţia judeţului Mureş, după domiciliu, la data de 1 iulie 

2018, era de 593.024 persoane, ceea ce reprezintă 2,7 % din populaţia României şi locul 

14 la nivel naţional.  

Pe lângă români, care la Recensământul populaţiei şi locuinţei din 2011 reprezentau 

52,60%, în judeţul nostru există o mare concentrare de minorităţi naţionale – 38,09 % 

maghiari, 8,90 % romi, 0,28 % germani, 0,02 % evrei şi  0,11 % alte etnii, acest lucru 

asigurând interferenţe culturale şi o mare varietate de tradiţii şi obiceiuri.  

Organizarea administrativ-teritorială a judeţului Mureş cuprinde un număr de 102 

unităţi administrativ teritoriale din care 4 municipii: Târgu Mureş, Sighişoara, Reghin, 

Târnăveni, 7 oraşe: Luduş, Sovata, Iernut, Miercurea Nirajului, Sărmaşu, Sângeorgiu de Pădure, 

Ungheni, la care se adaugă 91 de comune. Localitatea reşedinţă de judeţ este municipiul Târgu 

Mureş.  

Potrivit indicatorilor statistici economico-sociali, în perioada 01.01-30.11.2018, la nivelul 
județului Mureș s-au înregistrat următoarele valori: 

 

Industria județului Mureș: 

-indicele producției industriale–106,2%, în creștere cu 6,2% față de aceeași perioadă a anului 

2017 

-cifra de afaceri în industrie– 112,8%, în creștere cu 12,8% față de aceeași perioadă a anului      

2017 

Comerț exterior: 

- exporturi în valoare de 739.831 mii euro, în creștere cu 8,9% față de anul 2017 

- importuri în valoare de 947.667 mii euro, în scădere 0,5% față de anul 2017 

 

Turism: 

- turiști – 531.036, în creștere cu 5% față de anul 2017 
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- indicele de utilizare netă a locurilor de cazare – 35,8%, în creștere cu 0,1% față de anul 2017  

 

Forța de muncă și câștigul salarial: 

- efectivul salariaților – 139.443 persoane, în creștere cu 3,9% față de anul 2017, mai mare cu 

5.439 persoane față de anul 2017 

- câștigul salarial - mediu brut – 4.328 lei,  

                       - mediu net – 2.596 lei, în creștere cu 380 lei față de 2017 

 

Numărul șomerilor și rata șomajului: 

- număr șomeri - 7.079 persoane, cu 2.222 persoane mai puține decât în anul 2017 

- rata șomajului – 2,8%, în scădere cu 0,6% față de acceași perioadă a anului 2017. 

 

1. Legislație de bază 

 

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

patrimoniu şi buget propriu, organizarea şi funcţionarea fiind reglementate de Constituţia 

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

modificările şi completările ulterioare şi HG nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale 

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

ulterioare. 

 

2. Structura organizatorică 

 

  Structura organizatorică a Instituției Prefectului  – Județul Mureș se prezintă  astfel:  

1.  Conducerea instituţiei: 2 posturi de înalţi funcţionari publici  

2.  Cancelaria Prefectului: 4 posturi contractuale de execuţie 

3.  Corpul de control al prefectului: 2 funcţii publice de execuţie 

4.  Compartimentul  Audit intern: o funcţie publică de execuţie 

5.  Structura de securitate: 2 funcţii publice de execuţie 

6. Serviciul de monitorizare a instituţiilor publice şi situaţii de urgenţă: o funcţie publică 

de conducere (şef serviciu), 11 funcţii publice/posturi de execuţie și o funcție de 

natură contractuală, având în componență: 

6.1. Compartimentul dezvoltare regională 

6.2. Compartimentul relaţii publice şi apostilă 

6.3. Compartimentul pentru minorităţi 
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7.    Serviciul pentru verificarea legalităţii, a aplicării actelor normative şi contencios 

administrativ: o funcţie publică de conducere (şef serviciu) şi 10 funcţii 

publice/posturi de execuţie și o funcție de natură contractuală, având în componență: 

7.1. Compartimentul pentru aplicarea actelor cu caracter reparatoriu şi arhivă 

8.      Serviciul financiar contabil, resurse umane, achiziţii şi administrativ: o funcţie publică 

de conducere (şef serviciu) şi 7 funcţii publice/posturi de execuţie și 4 funcții de 

natură contractuală, având în componență : 

 8.1. Compartimentul financiar contabil  

 8.2. Compartimentul  resurse umane 

        8.3. Compartimentul  achiziţii publice 

        8.4. Compartimentul administrativ 

9.   Serviciul Public Comunitar Pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple: 19 

posturi; 

10.  Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a 

Vehiculelor: 24 posturi. 

În anul 2018, au avut loc schimbări în echipa managerială a Instituției Prefectului - 

Judeţul Mureş. 

 Astfel, în perioada 1 ianuarie 2018 –  24 aprilie 2018, funcţia de prefect al judeţului Mureş 

a fost exercitată de domnul dr. Lucian Goga, în baza Hotărârii Guvernului  nr. 1.119/2014, prin 

Hotărârea Guvernului nr. 250/2018 încetând exercitarea, cu caracter temporar a acestei funcții.  

Prin Hotărârea Guvernului nr. 746/2018 a fost numit domnul Mircea Dușa pentru 

exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al 

judeţului Mureş  începând cu data de 24 septembrie 2018.  

Funcţia de subprefect a fost ocupată de domnul Nagy Zsigmond, în baza Hotărârii 

Guvernului nr. 624/2014, care a asigurat conducerea operativă a instituției în perioada 24 aprilie 

– 24 septembrie 2018 . 

 

II. OBIECTIVE  STRATEGICE 

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Mureș  şi-a definit o viziune, misiunea şi un set de valori  

pentru a coordona strategic dezvoltarea şi modernizarea organizaţională, în vederea realizării cu 

eficienţă şi eficacitate a responsabilităţilor ce derivă din legislaţia în vigoare din sfera de 

competenţă. 
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Obiectivele principale stabilite în Strategia Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş pentru anul 

2018 au fost următoarele: 

 Garantarea aplicării și respectării legii, a ordinii publice, precum şi a realizării Programului 

de Guvernare la nivelul judeţului Mureş; 

 Asigurarea unui grad ridicat de protecţie a persoanelor şi patrimoniului; 

 Asigurarea managementului instituţional pentru gestionarea evenimentelor majore şi a 

situaţiilor de urgenţă; 

 Îmbunătăţirea performanţei managementului resurselor umane, materiale, financiare; 

 Asigurarea implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial. 

 

III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUȚIONALE 

 

1. Eficientizare structurală 

         În perioada de referință activitatea instituției s-a desfăşurat avându-se în vedere 

principiile eficienţei şi eficacităţii pentru îndeplinirea sarcinilor ce derivă din legislaţia în vigoare, 

în domeniile specifice de activitate, în contextul viziunii strategice a Instituţiei Prefectului - 

Judeţul Mureş.  

Pentru anul 2018, prin Ordinul Ministrului afacerilor interne nr. II/507/2018 privind 

repartizarea numărului și structurii posturilor în anul 2018 pentru Ministerul Afacerilor Interne, 

capitolul bugetar 51.01. „Autorități publice și acțiuni externe”, Instituției Prefectului - Judeţul 

Mureş i-au fost repartizate un număr de 48 posturi (48 în 2017).  

În vederea eficientizării activității structurilor de specialitate ale instituției, dar și pentru 

redistribuirea atribuțiilor și a sarcinilor de serviciu, în urma examenului de promovare organizat, 

statul de funcții a fost actualizat prin transformarea a două posturi corespunzătoare funcției 

publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal, în grad profesional superior, 

conform Ordinul ministrului afacerilor interne nr. II/2725/2018 privind repartizarea numărului și 

structurii posturilor în anul 2018 pentru Ministerul Afacerilor Interne, capitolul bugetar 51.01. 

„Autorități publice și acțiuni externe”. 

Din punctul de vedere al utilizării eficiente a fondurilor bugetare alocate pentru 

desfășurarea activității instituției au fost îndeplinite obiectivele generale ale instituției, cu 

respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, al recunoaşterii reciproce, al 

transparenţei, proporţionalităţii, eficienţei utilizării fondurilor publice şi al asumării răspunderii.   
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2. Gestionarea resurselor umane 

Prin Ordinul Ministrului afacerilor interne nr. II/507/2018 privind repartizarea numărului 

și structurii posturilor în anul 2018 pentru Ministerul Afacerilor Interne capitolul bugetar 51.01. 

„Autorități publice și acțiuni externe”, Instituției Prefectului - Judeţul Mureş, componenta 

administrație, i-au fost repartizate un număr de 48 posturi, astfel:  

 FUNCȚII PUBLICE : 

 Înalți funcționari publici – 2 posturi, 

 Funcții publice de conducere  - 3 posturi, 

 Funcții publice de execuție,  clasa I  -  30 posturi,  

 Funcții publice de execuție,  clasa III  -  3 posturi, 

 
 FUNCȚII DE NATURĂ  CONTRACTUALĂ: 

 Funcții contractuale de execuție – 3 posturi, 

 Alte funcții contractuale de execuție – 3 posturi. 

 CANCELARIA PREFECTULUI   -  4 posturi. 

 
Din punct de vedere a ocupării posturilor, la 31 decembrie 2018, situația se prezintă 

astfel: 
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     Structura posturilor pentru cele două servicii publice comunitare, aflate în structura 

organizatorică a Instituției Prefectului - Județul Mureș, se prezintă astfel: 

 Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor are 

repartizate 24 de posturi, din care: 22 funcţionari publici cu statut special şi 2 salariați în 

regim contractual,  din acestea: 

  ocupate  - 21 posturi,  

  vacante - un post de șef serviciu și 2 posturi de execuție, 

 

Structura ocupării posturilor la SPCRPCIV Mureș 

 

 Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Paşapoartelor Simple are 

repartizate 19 posturi, din care: 18 funcţionari publici cu statut special şi un post de 

personal contractual, din acestea: 

  ocupate 12 posturi,  

  suspendate 3 posturi, 

  vacante 4 posturi. 
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Structura ocupării posturilor la SPCEEPS Mureș 

             În vederea realizării managementului funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici pentru 

personalul Instituției Prefectului – Județul Mureș precum şi a gestiunii personalului (în cazul 

personalului contractual), componenta administraţie publică,  s-au desfăşurat activitățile 

prezentate mai jos. 

Pentru ocuparea posturilor vacante: 

 au fost organizate 8 (3 în anul 2017) proceduri de recrutare pentru 

următoarele funcții: 

   consilier juridic, grad profesional superior  -  1  funcție publică de execuție,  

   consilier, grad profesional superior            -  2  funcții publice de execuție, 

   consilier, grad profesional asistent            -  1   funcție publică de execuție,  

în urma cărora, s-au ocupat două funcții publice de execuție de consilier, grad profesional 

superior și consilier juridic, grad profesional superior, 

 s-a  aprobat  transferul în interesul serviciului pentru doi funcționari publici 

de la Instituția Prefectului – Județul Timiș și Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă 

Mureș, pe funcțiile publice de execuție vacante de consilier grad profesional superior, 

 s-a aprobat transferul în interesul serviciului pentru doi funcționari publici la 

Instituția Prefectului – Județul Timiș și la Garda Forestieră București, 

 s-a aprobat transferul la cerere pentru un funcționar public la Agenția pentru 

Întreprinderi Mici și Mijlocii Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Târgu Mureș. 

Pentru dezvoltarea carierei funcționarilor publici din Instituția Prefectului – Județul Mureș 

s-a organizat un examen în vederea promovării în gradul profesional imediat superior 

pentru doi funcţionari publici care au îndeplinit condițiile stabilite de Legea nr. 188/1999 r2. 

În anul 2018, la nivelul Instituției Prefectului – Județul Mureș s-a înregistrat  încetarea 

contractului individual de muncă pentru personalul angajat în cadrul Cancelariei 

prefectului, ca urmare a încetării exercitării cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile 

legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Goga Lucian.  
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Situația fluxului de personal în 2018 

 În ceea ce priveşte participarea la cursuri de perfecţionare profesională se 

constată o participare extrem de scăzută a salariaţilor, respectiv o singură persoană, la cursuri 

de perfecţionare organizate în colaborare cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, motivul  

principal fiind  lipsa fondurilor bugetare care pot fi alocate cu această destinație. 

Salariaţii Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş au participat în calitate de 

reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în 390 (455) comisii de 

concurs şi de soluţionare a contestaţiilor. 

În anul 2018, pe segmentul resurse umane s-au emis un număr de 62 proiecte de ordine 

ale prefectului ce au vizat modificări salariale, avansări în gradația corespunzătoare tranșelor de 

vechime în muncă, modificări ale raportului de muncă, comisii de concurs și contestații. 

 
       Situația comparativă a proiectelor de ordin a prefectului întocmite în domeniul resurselor umane 

 

Pe linia sănătăţii şi securităţii în muncă, a prevenirii şi stingerii incendiilor au 

fost aplicate dispoziţiile legale în vigoare şi au fost aduse la îndeplinire activităţile şi procedurile 

specifice, atât personalului din Instituția Prefectului – Județul Mureș cât și personalului din 

cadrul serviciilor comunitare. În cursul anului 2018, nu s-au înregistrat evenimente, raportat la 

domeniile de mai sus. 

 

3. Utilizarea resurselor financiare 

 Activităţile în domeniul financiar - contabil desfăşurate de Instituția 

Prefectului – Județul Mureș au avut ca sursă de finanţare alocaţiile bugetare repartizate pe două 

componente:  
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 componenta administraţie - capitolul bugetar 51.01 „Autorităţi executive şi acţiuni 

externe” 

 componenta ordine publică - capitolul bugetar 61.50 “Ordine publică și siguranță 

națională” și cap. 68 Asigurări și asistență socială. 

    Bugetul alocat în anul 2018 Instituței Prefectului – Județul Mureș a fost în sumă totală 

de 7,631 milioane lei (5,385 milioane lei în anul 2017), din care 1,612 milioane lei destinat 

cheltuielilor necesare pentru buna organizare şi desfăşurare a Referendumului naţional pentru 

revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018. 

 
Situația bugetului alocat în anul 2018 comparativ cu anul 2017 

 
   La finele anului 2018, Instituția Prefectului - Județul Mureș a înregistrat, pe capitole 

bugetare, credite aprobate de 7,631 milioane lei şi plăţi nete în valoare totală de 7,529648  

milioane lei, după cum urmează: 

                                                                                                                           -lei - 
Denumire indicatori Cod Credite bugetare 

aprobate 

Plăți 

efectuate 

TOTAL BUGET 2018  7.631.000 7.529.648 

Autorități publice și acțiuni externe 51.01  4.959.000 4.900.897 

Cheltuieli de personal  51.01.10  4.293.000 4.247.176 

Cheltuieli materiale  51.01.20  631.000 619.036 

Alte cheltuieli 51.01.59  35.000 34.685 

Cheltuieli de capital 71.01. 0 0 

Ordine publică și siguranță  națională 61.50  2.628.000 2.586.001 

Cheltuieli de personal  61.50.10  2.433.000 2.398.793 

Cheltuieli materiale  61.50.20  195.000 187.208 

Alte cheltuieli 61.50.59  0 0 

Asigurări și asistență socială 68.06 44.000 42.750 
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Situația plăților efective 
 

La data de 31 decembrie 2018, creditul aprobat de către ordonatorul principal de credite 

Ministerul Afacerilor Interne, a fost utilizat în proporție de  98,68 % (98,75 % în anul 2017).  

În perioada analizată au fost efectuate la Titlul XI Alte cheltuieli – Despăgubiri  civile -  

plăţi ce reprezintă cheltuieli de judecată şi cheltuieli de executare ce revin în sarcina Comisiei 

judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureș,  în sumă 

totală de 34.685 lei (82.065 lei în anul 2017). La finele anului nu s-au înregistrat arierate și nu 

au existat furnizori neachitați. 

        Activitatea Compartimentului financiar contabil, a constat în realizarea a 1.806  (1890 în 

anul 2017) acte ordonanțate, raportări financiare lunare, trimestriale şi anuale, care au fost 

transmise ordonatorului principal de credite, paralel cu utilizarea Sistemului Naţional de 

Raportare Forexebug gestionat de Ministerul Finanţelor Publice, suplimenându-se astfel 

activitatea compartimentului prin depunerea a altor 90 de formulare/situații în termenul  legal 

prevăzut de legislație. 

La sumele reprezentând contravaloarea tarifelor pentru confecționarea și valorificarea 

plăcilor cu numere de înmatriculare și a celorlalte documente pe linia circulației pe drumurile 

publice și a taxelor pentru eliberarea pașapoartelor simple, electronice și temporare ca urmare a 

punerii în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 41/2016, comparativ cu anul 2017, se constată o 

creştere a încasărilor. 

 

 
Volumul total al încasărilor gestionate în anul 2018 comparativ cu 2017 
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Situația încasărilor gestionate în anul 2018 
 

Pentru desfășurarea activităților destinate cheltuielilor necesare pentru buna organizare şi 

desfăşurare a Referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 

2018, a fost alocată suma de 1,612 milioane lei, din care 1,444 milioane lei cheltuieli de 

personal și 168 mii lei pentru bunuri și servicii, sumele fiind utilizate integral. 

 

 
4. Activitatea de achiziții publice 

În anul 2018, Instituția Prefectului – Județul Mureș a efectuat pe SEAP un număr de 326 

(323 în anul 2017 ) achiziții directe, cu o valoare de 526 mii lei fără TVA (235 mii lei fără 

TVA în anul 2017), asigurând realizarea achiziţiilor stabilite prin Programul anual al 

achiziţiilor publice. S-au îndeplinit astfel obiectivele generale ale instituției în acest domeniu, 

cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, al recunoaşterii reciproce, al 

transparenţei, proporţionalităţii, eficienţei utilizării fondurilor publice şi al asumării răspunderii.   

Pentru organizarea și desfășurarea Referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei 

din 6 şi 7 octombrie 2018, au fost efectuate un număr de 21 achiziții directe prin SEAP, cu o 

valoare de 54 mii lei fără TVA, în proporție de 75% din bugetul alocat cheltuielilor de bunuri și 

servicii specifice activității. 
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 În ceea ce priveşte achiziţiile publice directe, acestea în procent de 90% au fost realizate 

prin sistemul SEAP, iar în celelalte situaţii achiziţiile s-au realizat cu respectarea  principiului  

testării pieţei, în vederea identificării celor mai avantajoase oferte. 

În anul 2018 au fost încheiate un număr de  36 (16 în anul 2017) contracte  şi  2 (15 

în anul 2017 ) acte adiţionale la contractele în derulare, din care 6 contracte au fost încheiate 

pentru desfășurarea în mod corect a procesului electoral care a avut loc în anul 2018. 

Pentru atingerea acestor obiective, au fost realizate următoarele activităţi:  

 întocmirea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2018 în conformitate cu 

legislaţia în vigoare. La întocmirea programului s-a avut în vedere identificarea, evaluarea şi 

prioritizarea nevoilor cu atenţie, implicând toţi factorii interesaţi din cadrul instituției şi ţinând 

cont de bugetul alocat și de realizarea tuturor activităţilor în bune condiții. 

 actualizarea și modificarea Programului anual al achiziţiilor publice a fost generată de 

cheltuielile necesare pentru buna organizare şi desfăşurare a Referendumului naţional pentru 

revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018 și de adaptarea programului la necesităţile 

obiective ale Instituției Prefectului - Județul Mures pe parcursul întregului an. 

 

5. Asigurarea resurselor logistice, IT și comunicații 

În anul 2018, s-a finalizat procedura de mutare a serverelor care deservesc instituția 

precum și mutarea centralei telefonice, prin instalarea unei noi rețele electrice în noua locație, 

s-au efectuat lucrări de reparații, zugrăveli și de montat parchet în spațiile cu destinație de 

birou. 

La finele anului 2018, din punct de vedere al parcului auto situaţia era următoarea: 

 Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, avea un număr de 12 (11 în anul 2017) 

autoturisme, din care 5 în dotarea celor două  servicii publice comunitare, 

 Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule  -3 

autoturisme marca Dacia Logan, 

 Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Paşapoartelor Simple  - 2 

autoturisme marca Dacia Logan, 

 parcul auto al Instituției Prefectului - Județul Mureș avea în dotare 7 autoturisme și 

anume: un autoturism marca Volkswagen Touareg, 3 autoturisme marca Dacia Duster și 3 

autoturisme marca Daewoo Nubira  cu 508 mii km, 456 mii km și 447 mii km la bord, acestea 

fiind inutilizabile, cu un grad mare de uzură și propuse pentru casare. 

Din punct de vedere al dotărilor cu tehnică de calcul, Instituția Prefectului – Județul 

Mureș dispune de un număr de 68 calculatoare, 11 notebook, 3 copiatoare și 12 

mailto:deconcentrate@prefecturamures.ro


Raportul de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate de Instituția Prefectului – Județul Mureș în anul 2018 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                

 RO540026 Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.1, tel: 0265-263211, int. 1121/fax: 0265-264814 
E-mail: deconcentrate@prefecturamures.ro , web:  https://ms.prefectura.mai.gov.ro 

13  

 

multifuncționale. În anul 2018, s-a achiziționat un aparat multifuncțional, 3 imprimante, 3 

calculatoare INTEL CELEROM  și un laptop marca Asus. 

 

IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENȚĂ 

 

A. CANCELARIA PREFECTULUI 

 

În cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, Cancelaria Prefectului este un 

compartiment organizatoric distinct, alcătuit din următoarele funcţii de specialitate specifice: 

directorul cancelariei, consilier/purtător de cuvânt, secretar cancelarie şi consultant pentru 

problemele romilor.  

Ca urmare a modificărilor intervenite la conducerea instituției prezentate la capitolul I, 

punctul 2 – Structura organizatorică, în perioada mai-septembrie 2018, nu a funcționat 

Cancelaria Prefectului, activitățile specifice fiind desfășurate de subprefect și de personalul 

instituției. 

 

1. Agenda prefectului 

În anul 2018, Cancelaria Prefectului a realizat următoarele activități: întocmirea agendei 

zilnice de activități a prefectului, organizarea întâlnirilor prefectului, reprezentarea  instituției la 

diferite evenimente, întâlniri cu ambasadori și consuli, primiri de delegaţii precum și alte 

evenimente.   

În perioada 1 ianuarie – 24 aprilie 2018,  în care prefect al județului Mureș a fost  de 

domnul dr. Lucian Goga, Cancelaria Prefectului a realizat următoarele activități:  

 întocmirea agendei zilnice de activități a prefectului și organizarea întâlnirilor 

prefectului, fiind întocmite şi postate pe site 13 agende cu programul săptămânal al 

prefectului  

 reprezentarea  Instituției Prefectului – Judeţul Mureş la diferite evenimente, din 

care amintim:  

 Întâlniri cu ambasadori: domnul ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii 

Belarus în România, Andrei Grinkevich ( 19 ianuarie), domnul ambasador extraordinar şi 

plenipotenţiar al Republicii Africa de Sud în România, Jabu Mbalula (06 februarie); 

 Întâlniri cu consuli: domnul Hans E. Tischler, Consul al Republicii Federale Germania 

la Sibiu, domnul consul general Toth Laszlo de la Consulatul General al Ungariei la 

Miercurea Ciuc; 
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 Primiri de delegaţii: o echipă româno - americană de la Batalionul 1 al Statului Major 

al Forțelor Terestre și militari specializați în afaceri civile de la US Civic Affairs 

 Organizarea de ședințe de lucru pe diferite teme: sezon rece, pregătirea 

manifestărilor pentru 24 Ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române, situații de urgență, 

stabilirea Planului de acțiune pentru misiunile de asigurare a ordinii și siguranței publice 

la manifestările publice organizate pe raza județului Mureș etc;  

 Participare la întâlniri și ședințe pe diverse problematici: întâlnire pentru organizarea 

plantării în anul Centenarului Marii Uniri a 11.000 de stejari în memoria celor 11.000 de 

soldați români căzuți eroic la Oarba de Mureș, întâlnire  cu OCPI, DGASPC Mureș, CNAIR, 

ABA,  secretarii unităților administrativ – teritoriale din județul Mureș,  participare la 

Bilanțuri pe anul 2017 la ISU HOREA al județului Mureș, Gruparea Mobilă de Jandarmi 

Regele Ferdinand I, Inspectoratul de Jandarmi Mureș ,,col. Sabin Motora’’ al Județului 

Mureș, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, și altele; 

 Participare la evenimente : Slujba de pomenire Mihai Eminescu, Manifestarea ,,La 

steaua…” la statuia poetului Mihai Eminescu, Decernarea Plachetei de Ziua Culturii 

Naționale, Vernisajul expoziției foto, în prezența ambasadorului Republicii Belarus, având 

ca temă participarea delegației oficiale mureșene în Republica Belarus, Ziua Unirii 

Principatelor Române, Conferința cu tema "Marea Unire și vecinii României", Ziua 

Protecției Civile, 15 ani de la înființarea Batalionului 610 Operații Speciale Vulturii, 

sărbătorirea Zilei Forțelor pentru Operații Speciale în România, U.M. 01011 Târgu Mureș,  

deschiderea Lidl Sighișoara,  Conferința Centenarul unirii Basarabiei cu România. Periplu 

istoriografic, valențe actuale, dimensiuni viitoare”,  IEESR vizita delegației din Ucraina din 

zonele Lviv, Kyiv, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kharkiv, Luhansk, Deschiderea Festivalului 

Centenarul Marii Uniri și Obiceiurior Pascale, ediția a III-a, Deschiderea Concursului 

interjudețean de matematică şi informatică “Grigore Moisil”, ediția 33-a,  Gala Femeilor 

Rome, Ziua Jandarmeriei Române, Acțiune de plantare, localitate Tirimioara, etc. 

 

În perioada mai-septembrie 2018, conducerea operativă a instituției a fost asigurată 

de subprefectul județului Mureș, domnul Nagy Zsigmond, care a asigurat reprezentarea  

Instituției Prefectului – Judeţul Mureş la diferite evenimente, dintre care amintim:  

 Organizarea de ședințe de lucru pe diferite teme: Ziua Independenței de Stat a 

României, Ziua Victoriei Națiunilor Unite, Ziua Uniunii Europene, Ziua Imnului, Ziua 

Drapelului, Ziua  Eroilor la Oarba de Mureș, dialog social, exercițiu de simulare situații de 

urgență la SC Dafcochim România SRL Târgu Mureș, exercițiu de mobilizare, situații de 
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urgență, prevenirea pestei porcine africane pe raza județului Mureș, gestionare situații de 

urgență  - incendii, poluarea râului Mureș, inundații, alunecări de teren, aplicarea 

legislației în domeniul pescuitului recreativ sportiv în bazinele hidrografice și heleșteele 

din județul Mureș, alimentarea cu apă a localităților din zona de câmpie a județului 

Mureș, organizarea campaniei de colectare a ajutoarelor umanitare pentru populația 

afectată de inundații în vara anului 2018, inițierea măsurilor specifice în cazul familiilor 

afectate de accidentul colectiv din Ungaria pentru acordarea drepturilor legale, 

coordonarea acțiunii de acordare ajutoare umanitare din partea cultivatorilor de hamei 

din Slovenia pentru familiile afectate de accidentul rutier din Ungaria; 

 Participare la întâlniri și ședințe pe diverse problematici : Prezentarea Instituției 

Prefectului – Județul Mureș unui grup de studenți de la Universitatea Sapientia Târgu 

Mureș, Centenarul României, Informare Campania 2018 APIA, instruiri în domeniul 

protecției informațiilor clasificate, anticorupție și altele; 

 Participare la evenimente: Ziua Națională a Curățeniei inițiată de LETS Do It, 

Romania!, activități organizate de Ministerul Apărării Naționale - Garnizoana Târgu 

Mureș, Ziua Pompierilor, Ziua Poliției Locale, demararea programelor comune pentru anul 

2018 ale Fundației Comunitare Mureș și a Instituției Prefectului - Județul Mureș, Forumul 

Internațional de Riscuri Catastrofale București, evenimentele organizate de Institutul Est 

European de Sănătate a Reproducerii, inaugurarea noului sediu administrativ și Cămin 

cultural din comuna Band, Festivități de absolvire a promoției 2018, Adunările Generale 

ale Secretarilor UAT din județul Mureș, evenimentul Romanian Save and Rescue Forum 

dedicat prezentării de soluții inteligente pentru situații de criză, Campionatul de tir, 25 de 

ani de activitate la Fundația Rheum-Care Târgu Mureș, ședința Agenției Naționale 

Împotriva Traficului de Persoane, a Grupului de lucru pentru prevenirea corupției, 

Campania ”O viață cât un Centenar”, 25 de ani de la înființarea Consiliului Județean 

Mureș, evenimentul organizat de AIMMAIPE Târgu Mureș cu tema: Oportunități de 

finanțare 2018, deschiderea festivă a Zilelor Culturii  Germane la Sighișoara, campania cu 

tema: Informare acasă! Siguranță în lume, evenimentul organizat de Crucea Roșie cu 

tema: Dezvoltarea participativă a comunității, evenimetul împreună cu Ambasada 

Republicii Slovenia din București, Aniversarea Zilei Rezervistului Militar, workshop-ul 

privind Aspecte de etică și integritate sub semnul dezbaterii interdisciplinare la Campusul 

Universității Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș, conferința Marea Unire și vecinii 

României susținută de domnul acad.prof.dr.Ioan Aurel Pop, rectorul Universității Babeș 

Bolyai din Cluj Napoca. 
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     După numirea în funcția de prefect a județului Mureș a domnului Mircea Dușa, în 

perioada 01 octombrie – 31 decembrie 2018, Cancelaria Prefectului a realizat următoarele 

activități:  

 întocmirea agendei zilnice de activități a prefectului și organizarea întâlnirilor 

prefectului, fiind întocmite şi postate pe site 5 agende cu programul săptămânal al prefectului  

 reprezentarea  Instituției Prefectului – Judeţul Mureş la diferite evenimente, 

din care amintim:  

 Organizarea de ședințe de lucru pe diferite teme: sezon rece, pregătirea 

manifestărilor pentru 1 octombrie Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice, 2 

octombrie Ziua Națiunilor, 5 octombrie Ziua Educatiei, 9 octombrie Ziua Națională de 

Comemorare a Holocaustului, 7 decembrie Ziua Constituției, 25 octombrie Ziua Armatei, 

1 decembrie Ziua Națională a României, 21 decembrie Ziua de Comemorare a Eroilor 

Revolutiei, situații de urgență, stabilirea Planului de acțiune pentru misiunile de asigurare 

a ordinii și siguranței publice la manifestările publice organizate pe raza județului Mureș. 

 Participare la evenimente :  

1 octombrie 2018 - Participare la evenimentul Ziua Națiunilor, cu prilejul festivității de 

deschidere a anului universitar 2018-2019 

5 octombrie 2018 - convocarea Grupului de lucru pentru gestionarea situațiilor de urgență 

generate de prezența animalelor sălbatice în zonele locuite pe raza județului Mureș  

10 octombrie 2018 -organizare și participare la “Expoziţia de Produse Agroalimentare 

Româneşti”, cu ocazia Zilei Naţionale a Produselor Agroalimentare Româneşti 

14 octombrie 2018  - Sărbătoarea Mărului la Batoș 

12 octombrie 2018 - Lansarea cărţii „Tratat teoretic şi practic de drept administrativ” 

15 octombrie 2018  - exercitiu de simulare SEISM 2018 - avion militar cu 15 răniți aterizat la 

Târgu Mureș 

16 octombrie 2018 – inaugurare grădiniță la Nazna, comuna Sâncraiu de Mureș 

19 octombrie 2018 -Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș - 35 de ani de activitate 

medicală 

19 octombrie 2018 -Intâlnire de urgență a factorilor implicați în prevenirea și combaterea 

incendiilor pentru a se stabili un plan de acțiune pe această linie 

20 octombrie 2018 - Participare la depunerea  jurământului militar de către studenții anului I 

ai Catedrei de pregătire medico-militară din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie din Târgu Mureș 
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https://www.facebook.com/prefecturamures/posts/644084489319957?__xts__%5B0%5D=68.ARDCyq4FkQBc3x_pwlupPYXxV48ebXtKqFtTuG5xoKyaZuX1A8uRRyIlSfrJ2AK1J1aVrtaO_qoXoTddgGyTGzd3wYI-P56zLJDuPZ7bxV90qQdlUW2NB6wahugHWQwYUu0UAHSCOwrhxRmDWOwd2eMisE-qmPaF9f6dwKvf_nxegLpbqn8w4zbJXToW1oYuk3BAHfkVNHR7uEGDPDQ_aEYw_6eZ7WqNmLDKiAqgBV4VOSNIPZfvs36xlsSfZfyl91mtJyFDDPRyXEBhvssYdEFHU4HqOQPyxKdh5C4bCX4hUe7TFF2gWtc6Rj3wbPV52ZlGlsiRAX8bySBpIs-CTlfg6XCUrCBfAJ3e--ZuzO9RbRAd5O5PXYvVpeq2Xq8Np9b-L_5Y607AxDBVoX0kfl0R5ZUmi-KCFapsWQBCb0A4&__tn__=-R
https://www.facebook.com/prefecturamures/posts/644218502639889?__xts__%5B0%5D=68.ARB056TEeUhSwu6TaPVnBKBPoRHtOgQNotSe8ix_TqC2G6175wxD6xPvGbP15O0X21H052_goLnBfi8Uee_TdpzgDesuWgzECQVXYZi1WOal_JUbZSf8EIf-hDJhvpua-JE9lNlZgHttN_rrDU8RJSJomjzWiTcEpwARVM8Q4DCUjPelNG-u3v1YyWl0vE9ATPWGvTojztgDB1BcgLCPu9LfD3MO-NGKm1IgFmOzikx14G6DZhszbYrPiSPnQ4JTXqYNtELRjefBUwM3_ItkfHp3YIlJmKPAeztpXJpWBMyYZ1eakrBWFtwu_qU_Vi27kGG7KsEM7bX6dWv96bI&__tn__=-R
https://www.facebook.com/prefecturamures/posts/644615165933556?__xts__%5B0%5D=68.ARCu_qVkETa1AtFNxmfT-D-M1HwuOAan9bi3ETo61pbE8SMkdUAwkBidiufnNRjWY3m4msqHNoGR_WbiIATcb3_yvLIqE-KpQe2qNjqeVNj-noNDwCfNGC0O1sizuBRzfAOnbR69Qhh-9mj0OnTTQR93vgZ9m62joN0NaItLdlqQmks6ioTnE8ft4bnZ2cYSRaonSm_6SrsGsBo5U2phgnpsIrjMVBVOwUvWFTPt1751BkR5UmaHVEUV9YisEmv-2N2Xcc_mG-a9Gwqxg4zFB4QD5jnKfnCodrtItBPOA2SoYaNSxl3qSoEpCywOGHnXvgal_hQ6db-OFlE__uxPpcg&__tn__=-R
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22 octombrie 2018 - Participare la evenimentul „Dăinuire prin unitate şi mărturisire prin 

jertfă”, organizată în contextul anului Centenar al Marii Uniri din 1918 

22 octombrie 2018 - Primirea Ștafetei Invictus România  

26 octombrie 2018 - Organizarea evenimentului ”Abordări teoretice și practice ale 

administrației publice locale românești în preajma evenimentului Marii Uniri de la 1918” 

 27 octombrie 2018 - Participare  la prima ediție a Fiilor Satului din Nazna, comuna Sâncraiu 

de Mureș 

2 noiembrie 2018 - Ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență pentru analiza 

stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor 

2 noiembrie 2018  - Ședința Colegiului Prefectural al Județului Mureș 

6 noiembrie 2018 - Ședință de lucru privind evenimentul de arborare a drapelului național pe 

turnul Palatului Administrativ 

7 noiembrie 2018 - convocare  comandament de lucru pe șantierul autostrăzii Târgu Mureș – 

Ogra - Câmpia Turzii, pentru a verificarea stadiului lucrărilor și pentru o monitorizare a 

dificultăților întâmpinate de constructori 

8 noiembrie 2018 - Studioul Teritorial TVR Târgu Mureș 10 ani de existență, în cadrul ”Galei 

festive a Mass Media Mureșene în anul 2018” 

11 noiembrie 2018 - Ridicarea Drapelului național pe turnul Palatului Administrativ 

13 noiembrie 2018 - Ședință de lucru privind organizarea evenimentelor dedicate sărbătoririi 

Zilei Naționale a României 

16 noiembrie 2018 - Manifestările dedicate Centenarului Marii Uniri, Reghin.  Conferința cu 

tema „Lungul drum al Marii Uniri”, susținută de Înaltpreasfințitul Ioan Selejan, Mitropolitul 

Banatului 

19 noiembrie 2018 - Participare la ceremonia de dezvelire și la slujba de sfințire a 

Monumentului Eroilor de la Catedrala Ortodoxă din Sighișoara, ridicat în cinstea eroilor 

sighișoreni care și-au jertfit viața în Primul Război Mondial 

21 noiembrie 2018 - Vizită de lucru la combinatul chimic Azomureș 

21 noiembrie 2018  - ședința Colegiului Prefectural al Județului Mureș 

27 noiembrie 2018 - Inspecții la șantierul autostrăzii Târgu Mureș – Ogra – Câmpia Turzii, 

alături de ministrul Transporturilor, Lucian Șova, pentru a discuta direct cu constructorii în 

vederea urgentării punerii în folosință a acestui tronson 

28 noiembrie 2018 - participare la evenimentul dedicat sărbătoririi a 100 de ani de 

învățământ mureșean 

29 noiembrie 2018 – aniversare 770 de ani de la atestarea documentară a comunei Gurghiu 

mailto:deconcentrate@prefecturamures.ro
https://www.facebook.com/prefecturamures/posts/645557195839353?__xts__%5B0%5D=68.ARCf0KFhsI3NgoLNEKIdww7ssPnXCK7EIhPLqZC_p6Hx4r5cM9RzOZ4tSajj-MQbqGtLmRKtcIMzQ8Sdj_ZIMIoCnS99xPUTAUpH2d45dqWV57N5LWyu60hZTJn_Fq5ehL5GKQC1ridM4HKD_4uTyN4zwIMXETPIol2qTVgrtyG_oJPCo1Rez_umCB6WZz-VJlU8O2_qtLvc9UH6fJafPuEDJLLOzKxjwEtLic66dd4lWvudVEjVWgx0doATlmNxvLehq3PMomRhP3lqP2nf-x_I3z9GNbVFA19dwao9luesvs0K59pTgKsejEG-v3dtmEs7QY5hPoMTW6u-2xbvJE8&__tn__=-R
https://www.facebook.com/prefecturamures/posts/645632359165170?__xts__%5B0%5D=68.ARDQ1wEIhZsPiaGaB8SS2CejXG8gzUGL6mA253tXUc3Loi0v47bs9Z4bNEVcS9146yGvdi_DllLhnKrwrVqcXdsU27MXgHrF6W_GHp6MBKCqn5Xwi9EqdFb7PFY3adGwkYtHJ3rocoJiPV7A66gfqJbo0KhtPu0rnAnhgcoZVPRIMNcDNnF4crp3ZWqQLYhiNNpNvfkJv_YadXXUzLEUocOypph9RLGrGYE9MaWvBSWFHg8DLxmTYSKeAjTl6IVXMpy0T9aYJH_WgbEWm5qTPktYlX9qBewuLj010IF-Piy56arBUan0UwruA93yXfYHrAW64yYwsWM1TSRcVdQor3w&__tn__=-R
https://www.facebook.com/prefecturamures/posts/647672372294502?__xts__%5B0%5D=68.ARB7k3eVb3nw6Vzh3Fe-LCmACeY98oaUktTBzau5apmM8fbA7CxboLZ1ZAYiV3D5K6_cQWN15ZtK9tGD9hxvYKEw86uWBJE6dDZgRWxMLqFk-7ZaZUMG_igK4P1GjuCvdxvKVDoD074Fe6gYyD5xG_BKU9BwYL-ZHnM-UEeDNrXZbsmgIDLrparlSZfWrOyRZvS3-NcU-sOLLspKjbDQNyPP31WxdBeNmzUpPHXEaOlu8DSLDk4iGsThQIbpMJ_ZALiXqIeQzstj-1SZYPoFHOUDA5fznBtkpPY7pSLH5VyO811ikX8Tl2z5pDGM2kso5wbOfUrRagD2Zais2S6rcbU&__tn__=-R
https://www.facebook.com/prefecturamures/posts/648172802244459?__xts__%5B0%5D=68.ARD_ELsh0-F0O5btJ_97f3PkVFT2wQvkhpFGQMzZVQgg015qkw4m5JLsmn9_GD_C-HYoZrorOgD9Jc3h0VASglCkBDIGSeakRWsiTkQLPb-p0wNYSAeQsWwMJQZMQjZeqJ082wv0HvBxb2cECWoECjxnq9ZvA8cERO4wMGvMLdGZTQhWeMTAl2HDsoZ47XFpjEUivhoQMHg2r--Qzi2GCVmTJy945DF_hHD0IiKGz_QOH64QupERXe7a2sJkqQAJoknSo-SyYa0n5XYBpjlffYnE5nfxr4gRFEhZFG4ji7oyeT7MFYZVJx-UoOR10QPO1IDaHPncQTrM33yjnMCAnro&__tn__=-R
https://www.facebook.com/prefecturamures/posts/651207218607684?__xts__%5B0%5D=68.ARAsaZf8mqTrYHCSfAT6-ubJemXkSC1LyzSWsQoPqq4jZqSXQBP4XVRlPljXLm-jG4z6G1cjvzU8sl3vLCLv-56b_y31jrSp28nzdkiNW-P07wvV6s9_Nb5LGshV25sGrYQq48A0icPQifN0WLqMpBqWYmg1vfHwm0NCUgGqqIGfNzsBjLAH4ERZCOqOGANNeqvfuXuUgT8zOXp0bzB_3tf3J5q25T9IuMwPyOS0g7XcTYmhQR7Nk9bVuR41TrNL9agKujesWdkF9jZurrE3C8myYWkACA8GIgp6nOD1zigp4TtDiRGvdtcFeJTqLj749Qv_FiAPcDKjsSE273Xe_G0&__tn__=-R
https://www.facebook.com/prefecturamures/posts/653842121677527?__xts__%5B0%5D=68.ARAe83fwPZzKiLkzKr6b2bQWoMZ-UXpQi_L-39zcpDaMWmxlwPv7MMgXjbNhyjjBowimCNSIZqq3SqVLx2eKBPQDualGbPK8FAiS4L2DcPGSp6Mn-Ki3qP8LY6HDaYMvlBfwAjo6IA8TayN1KFjUXsXWlklkm4ge0pBeOBGOxMWteUYdoP1rsVGcG_x5mlec7Od8hLr5hafBgpK0ICiV9DcCgdvxlekEFThdZp8Obu68E_hHYHfC9j9iAJQQ3XWM7OA_64ebfsk21GjaPKado-SY8-z1xQsYaWwR-ZWqHdozoaiEFgLwBnOuRfVLHt_IqY3QrxitvmeKqxVEgBXu9zg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/prefecturamures/posts/654640074931065?__xts__%5B0%5D=68.ARAXZwv8fsRaZ8n3G2LhSmOfV29xbioH7t2ZR3MD7ANe8HLcVNUr1E9hd4kpNsFpNRwakiDFOl6Wu8YZGukeueS2XVuFuWMiLD8gdgKERAEZF5ECRZcR8pCNAssYdCj9U4PtDEacKMKV5fdERdS4altFe6zoSDwNBGk1opP-UQ3s0nJZ6B6BLnNhlQAXwdvlyOsyjjUE8afiKonL78XFVjsf5Pf82z8wt_bFADy6wJxnMe6YJIFHzr0kNTkYy5PFRKtJMwYhGGotDYoOUVogFhdBxF2Qf3U7YMUjw8Qz1CqyylxN1wPXxe2Ih7S8TUNU8kEhT0aLY54aJGLdx4_9jt4&__tn__=-R
https://www.facebook.com/prefecturamures/posts/655851774809895?__xts__%5B0%5D=68.ARDvYGv_Gi01Wa5J8FbBCOVZxb84tHtApVakLMP7RTwpovwAJTjC27ROrXbcuIyLIS41Qpm74KxLZPlS3J_jTP5g3fR9lUji1C9RXGndD5R9P7w58WoLslJ5OEz-tfx11DeHiHEsHAr0dkUmQ_tpjBzBdpYF4RT024SjnsLvYjVj3xAwtbovg_w-hrZNtjKumpm5yrqxY11Kp3J62ylaM7VPtUauZ7Juuuy-Pg7Ngg4tiS9NIivRH_boRwSRvzo0GZQR_-seED0XjqNBDEPnBeX-3nniu7mKGn8OhkLholi-GmZz2zqKTZf0Uy0ru2KQt-OWr_4ufjh2qVukDLETuRI&__tn__=-R
https://www.facebook.com/municipiulreghin/posts/1928133373938798?__xts__%5B0%5D=68.ARC4g9eGz1nCa37ZRcQzsufMUr6WwJ3jZyFAvQi81BWsNvpdjqqATs6aaEuy2OMjfEepsAan05_t4R-fJv7aqn7YUpN2Int_mp4M3ff19M_vUGOPJxeSXFDicAtgtcwVdVGGssDXBcYv548byOD2cLt7bKVYkESB0fOaoR9CX9lHt5QKwKKAyLfBWu3N7Y9_77XT1FXKUiL12P-cVoQvd_VlSV0C9Xl4Q5oHRx9FdFziHnNVeQg8wAIWgxSQ3-Fs4O-3FzgB3XIMGPDLg_V20L_d7AVWldR7mfD4hJRFeDSYCRHYKS4sDIBfNPxITf-32PHXPnYYxf-sdLw8Ul9Wfa-afn8PSOCltEuakB7I95SZqZpF56ypYJ2XYxiuQSHWdP7RoF8I3EzI-3GiJcjEgs49FDY4FaVjYxftPKqhLxn6ckziiKgrMGn1-7tQA28En4J34HA7VxOx--j1DPUPqq51vLGsX605f7Kwu8oMTW35_mx_D_c_Xg&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/prefecturamures/posts/660163401045399?__xts__%5B0%5D=68.ARDG6UiuNJLdwTTxVwsjd9juMFHQJ0AKZHw-ZhvTmKbXU6KqlODCr9TkmXi8ahRGDJm3dNHMf3QGGKKtzX8mIO36_wx9wLKzioSbg6qn2m8aLwLAH82wLasusI4H7H7FStdIsNSHw6FVB75yOCgJESWYchSNPz18AaiRcSB5XIaCQaR9OVyAMWMb6RYS6oE8V2dzncvCOn1bvziyJjNrZNmPx6JRt_9K8SqMpRJpmozUD2uJ_wK2d7RjeR-4G35EI1L_wlZgOk-0dvUQrHMBFGydCaYFjnw3ksjNMI-W5dSk9pEUSfXc1gtc-tKwRf98_HzdC7EIpi_DrUU1Ww7oId8&__tn__=-R
https://www.facebook.com/prefecturamures/posts/664502157278190?__xts__%5B0%5D=68.ARD4Hp0MppcA58jRdVUiH-Gc-46Dq4n3-O7IBSaeQeTAcrCjEwcInvl1sPec3ZrYsssDLgAHRYhoJceE_q_i2QfRByCvt4Vzl5NHquxzn44Aukyo1ztaFMhhc30BS46hhFEuF95ob4qPFlv3gjrW734D3CuPsht9TfinX4tau8uJMt90nGFMQudcLbLm1pB5hfpfV6T-_WbXyae23DaD6nwJUWJhZdysFrwfW66DGcH4-0iSqCwAuW9c-3029kEy9sax9oVniClsDKLvMtfxAJCGK3uNk_q7yvqVo2SBmgIa2NmUYzT043kZdpvzd2ezp4ExD39Amrm7GA0BE7m7g-U&__tn__=-R
https://www.facebook.com/prefecturamures/posts/665623107166095?__xts__%5B0%5D=68.ARCHgjDeL7P15Jdr5I9Hi6yukm6g78qnhNsGHrPpqPlsmeojVgCnhll61IztbApzfQqEHZWyeBs5rtpHqD7FamaeZDH6mQNnVk5XuphRtudxNCBXwKPQOGLA97oqOZBzkLORAmtMbo0JqrCL9R8-k7mCGWsAUOdtsiVZppUeph00w4cJXg849BSeiQHXcTZj0ClJ8h0BGwnJ-6cIdA0cY540eB1EsXYDn4aHx4dCoU1MgL9wJT5V0s1bAVFsBKcm-0hs9ZZl9ydDWg_o_7ahfFgPv-wJ-LLjiOo3nK4gBAboQzvbZ88onk9TjbBtcVEJrTr1nF1ykP5C47OnxaG9INk&__tn__=-R
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30 noiembrie 2018 - Participare la evenimentul dedicat sărbătoririi Zilei Naționale a României 

la Târnăveni, Petelea, Suseni, Rușii Munți și Deda 

1 decembrie 2018 - Participare la evenimentul dedicat sărbătoririi Zilei Naționale a României 

la Târgu Mureș și Luduș 

4 decembrie 2018 – Ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență 

6 decembrie 2018 -  Sărbătoarea Asociației Naționale a Cadrelor în Retragere 

7 decembrie 2018 -  Organizarea cu ocazia Zilei Constituției, a dezbaterii referitoare la istoria, 

importanța și viitorul legii fundamentale a Statului Român 

12 decembrie 2018 - Deschiderea oficială a circulației pe primele două loturi ale Autostrăzii 

Târgu Mureș – Câmpia Turzii  

12 decembrie 2018 - Deschiderea primului muzeu al sportului mureșean 

12 decembrie 2018  - Participare la Gala Sportului Mureșean  

13 decembrie 2018 - Gala Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din 

Târgu-Mureș  

17 decembrie 2018  -Ședința Colegiului Prefectural al Județului Mureș 

18 decembrie 2018 - Ședința Comitetului de Bazin Mureș  

21 decembrie 2018  - ”Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România” 

21 decembrie 2018 - 100 de ani intrarea Armatei Române în Sighișoara. 

 
 
2.Comunicate de presă, alocuțiuni 

În anul 2018, acoperirea media s-a reflectat în: 94 (49 în anul 2017)  comunicate şi 

informări de presă, 545 (519 în anul 2017 ) articole în presa scrisă şi on-line, 91 (193 în anul 

2017) în presa audio-video și 7 conferințe de presa.  

 

Astfel, în perioada ianuarie – aprilie 2018, acoperirea media s-a reflectat în: 

 33 de comunicate şi informări de presă; 

 169 articole în presa scrisă şi on-line;  

 45 de apariţii în presa audio-video. 

  

 În perioada mai – septembrie 2018, Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş a avut peste 

100 de apariţii media cu ocazia diverselor evenimente şi a emis un număr de peste 15 

comunicate de presă,  unele fiind publicate şi pe site –ul instituţiei. 

Dintre activităţile menţionate în cadrul comunicatelor de presă pot fi amintite:  

mailto:deconcentrate@prefecturamures.ro
https://www.facebook.com/prefecturamures/photos/a.639995879728818/670097370052002/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAQEOzTsOdjEBKcnaa7YbSoEE0njrYZnaWpKOgAkddxwA5GtxeFWFxH2Q2u5KX6wqYgwM-IJJ7ne2xA8Is-K7C_kbQJ3YfFHlJZ9nNfgqHToQMPJjeDD3VJ3zeInUNpw5e4n-95BEIcku37VKBlgqyfA0XFzVA27q01t3FYguI0taO00uiaQIv6wEcn0Nlgne0uyqubu1TNlEkq6MeyoTYh6XCZ61h4sy9ZHiw51u7zFUkwkutz2LHb74sBGzZrrLnD0YJuX_s6QKFL_7qEgLB-0Rul3HLqHpFOzYtHTG8rDRNLoDZrQ2pasKs9gP2XOu0zpZWwZcj2tvH5hl8TWRM&__tn__=-R
https://www.facebook.com/prefecturamures/posts/673409316387474?__xts__%5B0%5D=68.ARB3uag79R-loNPbDtOqxVIjJkhsUSsEvFt0hHn-sK_M9C7jb2BHyqa3YdnldWzx95w1aQ0nqNBM-tHoQ4IAr6GcieSWO0eu1Ilfb2PKhULYmbKXWdeIEVGLDLDbc47EsPEZgjdioZzKF6jfs59JF4_qfo1JvbLgeFZPhPLIgWS4tv8a8aLP7lvXkkXMELcEbK-M799KjbbxYrRnZFFEQC-8ddXVjzFCorXb1RS7qIPdmraQm5rDfKoxBoCNzKu9E08dft11oCd3MfX45eLH6pqgGmmdSJmwafbUWOvM1T8uwQcA5ijd0SRxf4K7XMGezg6l2gG3K2H-Q0sv695D6Po&__tn__=-R
https://www.facebook.com/prefecturamures/posts/674039516324454?__xts__%5B0%5D=68.ARClxx7WpaE50YjejMm6UHaxjC0cuu4WUDBikWrEjspYWq9iDY29nkE6Ea3S2t2pv5EVmPht3rY9b9m3bUoL-zdJHqxxx8ckG6f4XxddVygY4pZxbrO9zSBcTSeFGvoW7zwUlggejQ8QIcShuTAxju5g_MmMJp3UTi6Y6hsuHLez-RbPD9JbVK_Y8NTz-26uuAvPXCp4qGgH_Hans8Qt9ZYDU5y7cxmjZYzxGJNCm0cxuwJCL7vLIaSCE7FMb6_u0Mup4LLHytJ7znGNhhSe6DDVU96AVClbEQvJu_zPEM-wWc5INM2IFDLXokC8nSTH6EiVOFQYDtdGo17CrzUeb2o&__tn__=-R
https://www.facebook.com/prefecturamures/photos/a.635560840172322/674409889620750/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAzVzvydIreODD4fuHftwb3W5UmGLUEx-1cggSHzUVAi8-k6JsvZi-UcdJaL1fWQD443bo3aWbqT3PVvykgqoMu-8LTa34zvgPb0QH3YC3TZupMBb6VQuBB06u2lnJE_n5WvbDbIzZgNQ8nbEoIqxyxY7vtIF98fHbF1iw3_jUautmKalV60p0xVo57HUHA4T8RXK_esj_8qDqn7c4HoajpOygkEAUqjPVDkZvoktJbYEYBnGNuHqZFWZlUu-yHvNO4fcE1X6Ihh6VhBmBNXWR0mSFlBEoX_zOPagqVK4STURoCi2I3WPq-AVuEwtwMw62CLBJKH1SgOkk9i-laDOs&__tn__=-R
https://www.facebook.com/prefecturamures/posts/678366429225096?__xts__%5B0%5D=68.ARCI663-uYPlpieWqBVp3LF9Q4Q--HAVw-6kobRt8llsOR66I2FyFqi7ju4oFnw2VbG_15_D9CZt-jOZ6AdY7lFdfTa83MOrESjAkP99KRnDF01Lrn1Hmfj1FZ4Bmh__U2h9A4_K943y6Wjnytbug1gUOtZhP94st31Qw3VrJUXzhLvSWLhPQ5c-ZdNNUgfwT2aVOnW7QAy9IJOsIhmNJu5oiOkZ5i4HEOOiBBTgsIyy0ENfB48RxQsUvKe5d7j2-oBxOI160RczSoIv5B5DftxNKop2MGm4G59rWDn2QAFL_lzClkVeBuwt0rQApXeOPZb8A30N03Bgez_crZKynqc&__tn__=-R
https://www.facebook.com/prefecturamures/posts/678496082545464?__xts__%5B0%5D=68.ARDLGafhuOdPB5OuPwRghd5EcMBl_vH4nWHKrz2MfMQT7hWfYG-4-b3h4A471r0VtAjkZGij5E8Z8DUGQhbRpNC2pMweruMSm0C9bi_scID801-hJ1PB77RB2UGo-K0gbEhvExz6GHXmIN25H9E84CeDA0a-YR2ULmfpBCRkjfXG4m1zuzEMNog8_nahiDkkzz7_hLa_9wieBUBn7GSEJ_kzpB6BJ1WWtYqBSBgxbjNo7N4aJkEQK0YBSAh5p36oMEvGqBIEFFUZST2BWbeN-wASdunSIQkxGaDnEUo0FLWETuy8F3886XmYs_yM9UqEohLLnqa4-Gi0hJAzK7JN4Zk&__tn__=-R
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 evenimente legate de sărbători naţionale şi internaţionale, comemorări – 9 mai – Ziua 

Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, 26 iunie  -  Ziua 

Drapelului, 26 iulie – Ziua Imnului Naţional;  

 acţiuni desfăşurate de Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş urmare a inundaţiilor - 

ajutorarea persoanelor afectate; deschiderea unui Centru de colectare de bunuri; 

înlăturarea efectelor  inundaţiilor datorate  ploilor abundente; verificări ale stării tehnice 

şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe 

raza judeţului Mureş; inundații în comuna Vânători;  

 evoluţia pestei porcine africane în România; 

 Ziua Mondială a Curăţeniei;  

 campania „O viață cât un centenar” - celebrarea persoanelor din judeţul Mureş care au 

împlinit 100 de ani; 

 organizarea ședințelor colegiului prefectural; 

 servicii adresate populaţiei: paşapoarte, înmatriculări. 

 

În perioada octombrie – decembrie 2018, acoperirea media s-a reflectat în: 

 46 de comunicate şi informări de presă; 

 276 articole în presa scrisă şi on-line;  

 46 de apariţii în presa audio-video. 

 3 conferinte de presă: 3 octombrie 2018 - referendumul național pentru revizuirea 

Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, 20 decembrie 2018 și 22 noiembrie 2018.  

Principalele media monitorizate: Cuvântul liber, Zi de zi, Punctul, Agerpres, Adevărul, 

Televiziunea Târgu Mureş (TTM), TVR Târgu Mures, Antena 1 Târgu Mureş, Erdely TV, Erdely 

FM, Radio Târgu Mureş.  

Dintre activităţile menţionate în cadrul comunicatelor de presă pot fi amintite:  

 evenimente legate de sărbători naţionale şi internaţionale, 1 octombrie Ziua 

Internațională a Persoanelor Vârstnice, 2 octombrie Ziua Națiunilor, 5 octombrie Ziua 

Educației, 9 octombrie Ziua Natională de Comemorare a Holocaustului, 7 decembrie Ziua 

Constituției, 25 octombrie Ziua Armatei, 1 decembrie Ziua Națională a României, 21 

decembrie Ziua de Comemorare a Eroilor Revoluției;  

 Acordarea distintiei Fibula de la Suseni ; 

 organizarea ședințelor colegiului prefectural; 

 servicii adresate populaţiei: paşapoarte, înmatriculări. 

 

mailto:deconcentrate@prefecturamures.ro
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3.Implicarea pentru implementarea Strategiei guvernamentale de îmbunătăţire a 

situaţiei romilor 

Activitățile pentru implementarea Strategiei guvernamentale de îmbunătăţire a situaţiei 

romilor în anul 2018 au fost  coordonate de Biroul Judeţean pentru Romi şi  de Grupul de Lucru 

Mixt pentru Romi, organizate la nivelul Instituției Prefectului – Județul Mureș. 

În acest domeniu, s-au realizat: 

 corespondență cu primării, servicii deconcentrate, ONG-uri; preluare, înregistrare adrese, 

invitaţii;   

 întocmirea situaţiei la zi privind mediatorii şcolari, mediatorii sanitari, experţii romi etc. 

 rezolvarea problemelor sesizate de cetăţeni de etnie romă; 

 consilierea cetăţenilor de etnie romă, implicare în soluţionarea unor cazuri cu caracter social. 

A fost realizat Planul Judeţean de Măsuri pentru Romi pe anul 2018, în colaborare 

cu servicii publice deconcentrate, autorităţi publice locale, organizaţii nonguvernamentale şi 

reprezentanţi ai societăţii civile rome. 

A fost derulat și în anul 2018 Planul de Acţiune al Centrului Regional Târgu Mureş al 

Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane şi al Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş 

pentru prevenirea traficului de persoane în rândul  minorilor şi tinerilor din municipiul 

Târnăveni, titlul campaniei fiind „INFORMĂM CĂ SĂ PROTEJĂM”.  

Au fost organizate mai multe întâlniri de lucru privind combaterea fenomenului 

cerşetoriei din zona Sighişoara. 

În scopul implementării Strategiei guvernamentale de îmbunătăţire a situaţiei romilor au 

avut loc iniţiative locale şi judeţene în domeniul incluziunii cetăţenilor români aparţinând 

minorităţii romilor, conform HG nr. 18/2015, prin realizarea de acţiuni şi programe privind 

păstrarea, afirmarea şi dezvoltarea identităţii entice, culturale, lingvistice a persoanelor 

aparţinând minorităţii romilor. Astfel, evenimentul “Fii tu însuţi, fără prejudecăţi” a premiat 

femei din judeţul Mureş care au activat pe problematica romă. 

La solicitarea Agenţiei Naţionale pentru Romi au fost transmise diferite situaţii solicitate: 

coordonatele experţilor locali pentru romi, ale inspectorilor pentru şcolarizarea minorităţilor, ale 

profesorilor de limba romani, ale mediatorilor şcolari şi sanitari. 

Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş a organizat conferinţa judeţeană pentru 

implementarea Strategiei de incluziune a romilor cu participarea preşedintelui Agenţiei Naţionale 

pentru Romi. 
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A fost întocmit Raportul semestrial de progres privind realizarea Planului judeţean de 

acţiune pentru aplicarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români 

aparţinând minorităţii romilor și începând cu luna septembrie 2018, raportări lunare. 

 

B. Corpul de control al prefectului 

În cursul anului 2018, la Corpul de Control al Prefectului au fost repartizate un număr de 

223 (239 în anul 2017) documente, din care 70 (52 în anul 2017) petiţii şi sesizări ale 

cetăţenilor, ale diverselor instituţii publice sau agenţi economici, adresate Instituţiei 

Prefectului – Judeţul Mureş, unor ministere şi instituţii ale statului, după cum urmează: 

 Nr. petiţii primite din partea persoanelor fizice: 58 

 Nr. petiţii primite din partea unor persoane juridice (instituţii publice, primării, 

agenţi economici, asociaţii): 5 

 Nr. petiţii transmise prin instituţiile publice centrale (ministere, Secretariatul General 

al Guvernului): 5 

 Nr. petiţii anonime: 2 

În urma verificărilor efectuate au fost întocmite un număr de 41 (40 în anul 2017) 

rapoarte, note de constatare, răspunsuri cu privire la unele aspecte sesizate prin petiţii şi 

rezultate ale verificărilor efectuate şi s-au întocmit 135 (112 în anul 2017) documente şi 

raportări care au fost transmise solicitanţilor şi unor instituţii publice.  

În urma verificărilor în teren efectuate de către Corpul de Control al Prefectului au fost 

întocmite note de constatare, adrese cu măsurile legale propuse pentru soluţionarea 

reclamaţiilor şi/sau sesizarea instituţiilor abilitate pentru soluţionarea aspectelor reclamate. 

Toate măsurile propuse au fost aprobate de către Prefectul judeţului Mureş.  

 

Acţiuni de control dispuse de prefectul judeţului Mureş  

În cursul anului 2018, a fost efectuată o acţiune de control tematic, în baza unei 

solicitări adresate instituţiei din partea Corpului de Control al Ministrului Afacerilor Interne, 

având ca tematică modul de punere în aplicare a unei sentinţe civile referitoare la reconstituirea 

dreptului de proprietate asupra unei suprafeţe de teren de pe raza comunei Cozma. 

De asemenea, au fost efectuate un număr de 5 (7 în anul 2017) acţiuni de control 

complexe dispuse de către Prefectul Judeţului Mureş, cu participarea altor instituţii publice cu 

atribuţii de control, în baza unor sesizări sau solicitări adresate instituţiei, după cum urmează: 

 Control privind unele abateri de la conduita funcţionarului public, săvârşite de 

secretarul Primăriei comunei Hodac; 

mailto:deconcentrate@prefecturamures.ro


Raportul de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate de Instituția Prefectului – Județul Mureș în anul 2018 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                

 RO540026 Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.1, tel: 0265-263211, int. 1121/fax: 0265-264814 
E-mail: deconcentrate@prefecturamures.ro , web:  https://ms.prefectura.mai.gov.ro 

22  

 

 Control cu privire la legalitatea autorizării unor lucrări de investiţii executate de către 

autoritatea publică locală Târnăveni pe domeniul public; 

 Control privind modul de respectare a legislaţiei privind păşunatul pe raza oraşului 

Miercurea Nirajului; 

 Control privind respectarea disciplinei în construcţii pe raza comunei Adămuş; 

 Control privind managementul unei unităţi şcolare de pe raza municipiului Reghin. 

Tematica abordată 

Corpul de Control al Prefectului a desfăşurat în cursul anului 2018 acţiuni de control la 

nivelul judeţului Mureş, având ca tematică principală verificarea respectării actelor normative în 

vigoare de către autorităţile publice locale, instituţii publice, agenţi economici, alte persoane 

juridice şi persoane fizice.  

Principalele deficiențe constatate 

     Principalele constatări rezultate în urma acţiunilor de verificare şi control au fost: 

 nerespectarea legislaţiei în domeniul autorizării şi edificării construcţiilor; 

 încălcarea unor prevederi legale cu privire la organizarea păşunatului şi administrarea 

păşunilor; 

 nepunerea în aplicare a dispozitivului unor sentinţe civile definitive privind punerea în 

posesie cu suprafeţe de terenuri; 

 nerespectarea unor prevederi legislative referitoare la funcţionarea consiliilor locale; 

 abateri disciplinare de la conduita funcţionarilor publici; 

 nerespectarea legislaţiei referitoare la protecţia mediului şi sănătatea populaţiei. 

Măsuri propuse 

         Principalele măsuri dispuse pentru remedierea deficienţelor constatate au fost 

următoarele: 

 Sesizarea unor instituţii publice cu atribuţii de control pentru dispunerea măsurilor legale; 

 Atenţionarea instituţiilor publice verificate pentru aplicarea şi respectarea legislaţiei în 

vigoare pe domeniile vizate; 

 Stabilirea unor termene pentru intrarea în legalitate a instituţiilor vizate. 
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C. CONTROLUL LEGALITĂȚII, AL APLICĂRII ACTELOR NORMATIVE ȘI 

CONTENCIOS ADMINISTRATIV 

 

 Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local și conduce serviciile publice 

deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice teritoriale, 

conform prevederilor art. 123 din Constituția României. 

 În calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul îndeplinește atribuții prevăzute în Legea 

nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată. 

Direcțiile prioritare de acțiune pot fi structurate astfel: 

 asigură, la nivelul județului, realizarea intereselor naționale, aplicarea și respectarea 

Constituției, a legilor, a ordonanțelor și hotărârilor  Guvernului, a celorlalte acte normative, 

precum și a ordinii publice; 

 acționează pentru realizarea în județ a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare și 

dispune măsuri pentru îndeplinirea acestora; 

 acționează pentru asigurarea climatului de pace socială, menținerea unei comunicări 

permanente cu toate nivelurile instituționale și sociale, acordând o atenție constantă 

prevenirii tensiunilor sociale; 

 verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului județean, ale consiliilor locale sau ale 

primarilor; 

 asigură, împreună cu autoritățile și organele abilitate, aducerea la îndeplinire, în condițiile 

stabilite prin lege, a măsurilor de pregătire pentru situații de urgență; 

 dispune în calitate de președinte al Comitetului județean pentru situații de urgență, măsurile 

care se impun și folosește sumele prevăzute în bugetul propriu cu această destinație; 

 dispune măsuri de aplicare a politicilor naționale hotărâte de Guvern și a politicilor de 

integrare europeană. 

 

1. Activitatea de verificare a legalității actelor administrative și a modului de 

aplicare a actelor normative în acțiuni planificate 

Tematica abordată 

Una din principalele atribuții ale prefectului, potrivit Constituției României, Legii                

nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului și Hotărârii de Guvern nr. 460/2006 pentru 

aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, este 

verificarea legalității activității desfășurate de către aceste autorități. 
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Această activitate a prefectului s-a realizat prin Serviciul pentru verificarea legalității, a 

aplicării actelor normative și contencios administrativ.     

 Controlul de legalitate asupra actelor administrative se exercită de prefect, care este 

autoritate de tutelă administrativă pentru autoritățile publice locale, în conformitate cu 

prevederile art. 19, alin. 1, lit. e din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, 

cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 6, alin. 1, pct. 2, lit. b 

din HG nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul și 

instituția prefectului și ale art. 3 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului adminstrativ. 

Controlul de legalitate exercitat de prefect asupra actelor administrative emise și adoptate 

de autoritățile administrației publice locale și județene, fiind prin excelență un control de 

legalitate și nu de oportunitate, a vizat în principal: 

 respectarea condițiilor de fond, respectiv conformarea actelor administrative supuse 

controlului cu prevederile Constituției, ale legilor și ale celorlalte acte normative, în 

limitele competenței autorităților emitente; 

 respectarea condițiilor de formă impuse de Legea nr. 24/2000 privind tehnica 

legislativă și a procedurii prevăzută de Legea administrației publice locale                   

nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare pentru adoptarea, 

respectiv emiterea actelor administrative, o atenție deosebită fiind acordată asigurării 

transparenței actului decizional. 

În temeiul dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția 

prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 03.01.2018-

31.12.2018, au fost comunicate de către autoritățile publice locale, în vederea exercitării 

controlului de legalitate, un număr de 44.456  (52.825 în anul 2017) acte administrative, din 

care 37.451 (44.941 în anul 2017) dispoziții emise de primari și Președintele Consiliului 

Județean Mureș și 7.005 (7.884 în anul 2017) hotărâri adoptate de consiliile locale și Consiliul 

Județean Mureș. 

Ca rezultat al exercitării controlului de legalitate dispus de Prefectul Județului Mureș            

s-a constatat că unele acte administrative au fost adoptate/emise cu încălcarea legislației în 

vigoare, fapt ce a dus la formularea procedurii prealabile pentru un număr total de acte 

administrative de 541 (dintre care 366 hotărâri și 175 dispoziții) față de 332 în anul 2017.  

Din totalul de 541 acte administrative pentru care s-a inițiat procedura notificării, un 

număr de 490 au fost revocate, modificate sau completate, 293 în anul 2017 , pentru 33 au 

fost formulate acțiuni în contencios administrativ ( 28 hotărâri și 5 dispoziții), față de 25 în anul 

anterior și 18 acte notificate se aflau în lucru. 
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Principalele deficiențe constatate 

Principalele deficiențe constatate, care au făcut necesară formularea de notificări sau 

introducerea acțiunii la instanța de contencios administrativ au vizat în principal: 

 nerespectarea formelor procedurale de elaborare a actelor; 

 transmiterea actelor administrative incomplet, fără a fi anexate actele care au stat la 

baza emiterii lor; 

 nerespectarea termenelor de convocare a ședințelor consiliului local; 

 nerespectarea prevederilor legale privind administrarea bunurilor din domeniul  public 

sau privat al localităților; 

 nerespectarea prevederilor legale privind transparența decizională în administrația 

publică locală; 

 nerespectarea prevederilor legale în materia impozitelor și taxelor locale; 

 nerespectarea prevederilor legale privind funcția publică; 

 nerespectarea prevederilor legale în materia achizițiilor publice; 

 nerespectarea prevederilor legale în materia drepturilor salariale; 

 nerespectarea dispozițiilor OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a 

cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a 

unor acte normative. 

În ceea ce privește legalitatea actului administrativ, așa cum de altfel se cunoaște, acesta 

nu poate exista fără o condiție legislativă aplicabilă situației ce este gestionată de autoritatea 

publică locală. Orice act administrativ are la bază un suport legal, față de care produce efecte 

sub dreptul comun sau special. 

Situațiile cu care ne confruntăm la nivelul administrației publice locale, atunci când se 

realizează procedura verificării legalității actelor administrative, sunt acelea ce privesc: 

 neînscrierea cadrului legislativ adecvat adoptării sau emiterii; 

 comunicarea actelor administrative fără respectarea termenelor reglementate de Legea 

nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 comunicarea actelor administrative fără ca acestea să fie însoțite de documentația care a 

stat la baza emiterii acestora (proiect de hotărâre, expunerea de motive, raport al 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, avizul 

comisiei de specialitate al consiliului local, alte acte referitoare la situația de fapt 

reglementată). 

Măsuri propuse 
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Prefectul, în exercitarea dreptului de control, poate aprecia un act ca fiind ilegal, dar nu 

poate lua el însuși măsura anulării acestuia, ci trebuie să sesizeze în acest scop instanța de 

contencios administrativ, singura competentă să se pronunțe definitiv asupra legalității sau 

nelegalității actelor. 

Conform prevederilor Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, s-a 

solicitat autorităților administrației publice, care au adoptat sau emis actele administrative, 

reanalizarea  acestora în sensul modificării, completării sau, după caz, a revocării, iar acolo 

unde s-a considerat că ”atenționarea” ar fi ineficientă, au fost promovate direct acțiuni la 

instanța de contencios administrativ. 

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

Prefectului care au necesitat verificarea aspectelor sesizate la fața locului - nu au fost 

întreprinse, din lipsă de timp şi personal. 

 

3. Instruirea secretarilor unităților administrativ– teritoriale cu privire la aplicarea 

actelor normative nou apărute 

În cursul anului 2018, secretarii unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Mureş au fost 

convocaţi de către Prefectul Judeţului Mureş la 3 (6 în anul 2017) ședințe de instruire, astfel: 

 16 martie 2018 - întâlnirea de lucru cu participarea Prof. univ. dr. Verginia Vedinaş şi 

conf. univ. dr. Lucia Cătană, având următoarea  tematică  “Aspecte teoretice şi practice 

prioritare la proiectul Codului Administrativ. Propuneri de modificare”. 

 13 iunie 2018 - întâlnirea cu participarea conf. univ. dr. Ploeşteanu Nicolae-Dragoş, 

având  tema: Aspecte teoretice şi practice referitoare la Regulamentul nr. 679 din 27 

aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi privind libera circulaţiei a acestor date şi de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)”. 

 26 octombrie 2018 - întâlnire cu participarea prof. dr. Liviu Boar, dr. Adrian Boantă şi 

dr. Nicolae Ploeşteanu, cu următoarea tematică: Evoluţia controlului judecătoresc asupra 

administraţiei după Marea Unire; Acte şi fapte ale administraţiei din zona Mureş-Turda în 

vremurile Marii Uniri; Unificarea legislaţiei româneşti după Marea Unire.  

 

4. Reprezentarea Instituției Prefectului - Judeţul Mureş la instanțele judecătorești 

În cursul anului 2018, consilierii juridici din cadrul Serviciului pentru verificarea legalității, a 

aplicării actelor cu caracter normativ  și contencios administrativ au asigurat reprezentarea în 
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fața instanțelor de judecată atât a Instituției Prefectului-Județul Mureș cât și a Comisiei județene 

pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureș. 

În acest sens, la nivelul Serviciului juridic a fost organizată evidența computerizată, a 

tuturor cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești, cauze în care Prefectul, Instituția 

Prefectului și Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor au calitatea procesuală de reclamanți sau pârâți. 

În anul 2018 s-au urmărit constant cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată, 

întocmindu-se acțiuni, întâmpinări, note scrise și concluzii scrise în fond, apel, recurs și revizuiri 

pentru reprezentarea Prefectului Județului Mureș și a Comisiei județene pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureș. 

În perioada menționată au fost instrumentate un număr de 465 dosare, aflate pe rolul 

instanțelor de judecată de diferite grade de jurisdicție, din care: 

 383 dosare de fond funciar; 

 53 dosare de contencios administrativ; 

 14 dosare în care calitatea de parte a revenit Serviciului Public Comunitar Regim 

Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Mureș; 

 14 altele 

 1 civil 

Dosarele de instanță  au avut ca obiect, în principal: 

 plângeri împotriva hotărârilor Comisiei Județene pentru stabilirea dreptului de 

proprietate privată asupra terenurilor Mureș; 

 anularea unor titluri de proprietate; 

 anularea unor ordine emise de către prefect; 

 anularea unor acte administrative (dispoziții/hotărâri de consiliu):  

 acțiuni în constatare; 

 obligația de a face;  

 pretenții; 

 lămurire dispozitiv hotărâre judecătorească; 

 revizuiri; 

 cereri strămutare; 

 sancţiuni contravenţionale aplicate primarilor; 

 drepturi salariale etc.  

S-au pregătit apărările în toate aceste cauze aflate pe rolul diferitelor instanțe de judecată, 

elaborându-se și formulându-se excepții, acțiuni și întâmpinări, concluzii scrise, recursuri, etc., 
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iar în dosarele cu grad sporit de dificultate s-a avut în vedere participarea la ședințele de 

judecată, prilej cu care s-a răspuns la excepțiile invocate și s-au formulat, după caz, concluzii 

verbale sau scrise, la încheierea dezbaterilor judiciare.  

Astfel, în cursul anului 2018, consilierii juridici din cadrul Instituţiei  Prefectului – Judeţul 

Mureş, au efectuat un număr de 161 reprezentări  în faţa instanţelor de judecată, atât pentru 

Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş cât şi pentru Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului 

de proprietate privată asupra terenurilor Mureş.  

În perioada analizată, Instituția Prefectului – Județul Mureș a depus diligențele necesare 

pentru continuarea activității de cercetare a Arhivelor Naționale Centrale – Serviciul  Arhive 

Naționale Istorice Centrale. Documentele obținute au stat la baza promovării unui număr de 2 

cereri de revizuire promovate de către Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de 

proprietate privată asupra terenurilor Mureș.  

S-au efectuat deplasări pentru reprezentarea Comisiei județene pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureș în litigiile ce au avut ca obiect 

reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră la instanțele de 

judecată din Bacău, Brăila, Giurgiu, Iași, Suceava, Prahova, Ploiești, Timișoara, Alba, Miercurea-

Ciuc. 

În anul 2018, în dosarul nr. 1858/289/2015 al Judecătoriei Giurgiu, Comisia județeană 

pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureș, a câștigat suprafața 

de 9.323,8108 ha pădure pe raza comunelor Răstolița, Lunca Bradului, Stânceni, litigiu purtat 

în contradictoriu cu moștenitorii lui Banffy Daniel – Bethlen Ana, Bethlen Susana și Szentkuti 

Eva.  

          Astfel, Judecătoria Giurgiu, prin Hotărârea nr. 1671/15 martie 2018 pronunțată 

în dosarul nr. 1858/289/2018, a admis cererea de revizuire formulată de revizuenta Comisia 

județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureș în 

contradictoriu cu intimatele Bethlen Ana, Bethlen Susana și Szentkuti Eva. A respins cererea de 

revizuire formulată de revizuenta Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate 

privată asupra terenurilor Mureș în contradictoriu cu intimatele Comisia locală pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Răstolița, Comisia locală pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Stânceni, Comisia locală pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Lunca Bradului, Regia Națională a Pădurilor – 

Direcția Silvică Mureș ca fiind introdusă împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă. 

Respinge plângerea formulată de către reclamantele Bethlen Ana, Bethlen Susana și Szentkuti 

Eva în contradictoriu cu Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 
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asupra terenurilor Mureș. A admis cererile de intervenție accesorie formulate de Statul Român 

prin Ministerul Finanțelor Publice, Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate 

privată asupra terenurilor Răstolița, Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate 

privată asupra terenurilor Stânceni, Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate 

privată asupra terenurilor Lunca Bradului, Regia Națională a Pădurilor – Direcția Silvică Mureș. 

             Tribunalul Giurgiu, prin Hotărârea nr. 109/04 iulie 2018 pronunțată în dosarul nr. 

748/122/2018, în baza art. 312 din Codul de procedură civilă a respins ca nefondate recursurile 

declarate de recurentele-pârâte împotriva Sentinței civile nr. 1671/15 martie 2018 și a 

încheierilor din data de 13.10.2016, 13.10.2015 și 31.10.2016 pronunțate în dosarul nr. 

1858/289/2014 de Judecătoria Giurgiu în contradictoriu cu intimații. Totodată, s-a luat act că, 

Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureș  și-

a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.  

 

5. Activitatea de emitere a ordinelor cu caracter individual și/sau normativ 

În cursul anului 2018, au fost emise un număr de 376 (582 în anul 2017) ordine, din 

care: 375 cu caracter individual și unul cu caracter normativ.  

  136 propuse de Serviciul pentru verificarea legalităţii, a aplicării actelor normative şi 

contencios administrativ, din care 84 formulate în temeiul art. 36 din Legea nr.18/1991;  

 107 propuse de Serviciul de monitorizare a instituţiilor publice şi situaţii de urgenţă;   

  109 propuse de Serviciul financiar contabil, resurse umane, achiziţii şi administrativ, 

  25 propuse de celelalte servicii şi compartimente. 

Toate ordinele au fost însoţite de referate justificative. 

 

6. Activitatea desfășurată de Comisia de disciplină 

Comisia de disciplină din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş a fost constituită în 

baza prevederilor HG nr. 1344/2007, prin Ordinul Prefectului Judeţului Mureş nr. 32/02.02.2018. 

În cursul anului 2018, Comisia a analizat și a soluționat 4 sesizări, din care 2 înregistrate în 

anul 2017 și 2 depuse în cursul anului 2018. 

În perioada de referinţă, la nivelul instituţiei noastre a fost sancţionat un funcționar 

public. 

La sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş îşi desfăşoară activitatea Comisia de 

disciplină pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a sesizărilor privitoare la 

faptele secretarilor unităţilor administrativ teritoriale, considerate abateri disciplinare, 

constituită prin Ordin al prefectului. În cursul anului 2018, comisia şi-a desfăşurat activitatea 
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urmare a unei sesizări privind săvârşirea unor abateri disciplinare de către secretarul unei unităţi 

administrativ teritoriale din judeţul Mureş. Comisia a hotărât suspendarea procedurii cercetării 

administrative având în vedere existența unei sesizări privind săvârșirea unei infracțiuni raportat 

la una din faptele supuse cercetării comisiei. 

 

7. Activitatea desfășurată de Comisia județeană de atribuire denumiri 

Comisia județeană de atribuire sau schimbare de denumiri a înregistrat și soluționat 14 

cereri în cursul anului 2018, fiind soluţionate favorabil un număr de 8. Astfel,  s-a emis un 

număr de 8 avize favorabile care au ca obiect atribuirea de denumiri unor străzi nou înfiinţate 

în localităţile Crăciuneşti, Livezeni, Sâncraiu de Mureş, Sărmaşu şi Reghin, cât şi schimbarea 

denumirii a două străzi în municipiul Târnăveni. 

Un număr de 6 cereri au fost retransmise solicitanţilor în vederea completării deoarece nu 

întruneau dispoziţiile art. 4 din Ordinul nr. 564/2008, coroborate cu art. 13 şi 16 din Constituţia 

României, cât şi cu dispoziţiile art. 41 din OUG nr. 97/2005. 

 

8. Activitatea de contencios administrativ 

Din totalul de 44.456 acte administrative, s-a inițiat procedura plângerii prealabile,  

pentru un număr de 541, din care au fost atacate în contencios administrativ un număr de 33 

acte administrative, având ca domeniu de reglementare: nerespectare termen de convocare 

şedinţa de consiliu local, transparenţă decizională, taxe şi impozite, domeniul public şi privat, 

drepturi salariale, nerespectarea avizelor conforme stabilite de lege, delegare atribuţii, 

exonerare de la plata unor sume stabilite de Curtea de Conturi pentru persoane care nu erau 

îndreptăţite.  

 

D. URMĂRIREA APLICĂRII ACTELOR NORMATIVE CU CARACTER REPARATORIU 

 

1. Aplicarea legilor fondului funciar 

Compartimentul pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu a funcționat ca structură 

distinctă în cadrul Serviciului pentru verificarea legalității și are următoarele atribuții principale: 

 primeşte, verifică şi instrumentează dosarele înaintate Comisiei județene pentru 

stabilirea drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor Mureș; 

 monitorizează aplicarea corectă şi unitară a legilor privind restituirea proprietăţilor 

şi acordă îndrumare persoanelor fizice implicate în procedurile administrative de restituire, 

soluţionează petiţiile adresate; 
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 primeşte şi difuzează în teritoriu precizările formulate de Autoritatea Naţională 

pentru Restituirea Proprietăţii; 

 întocmeşte şi comunică Autorităţii toate datele ce îi sunt solicitate; 

   soluţionează petiţiile din domeniul aplicării legilor cu caracter reparatoriu. 

În vederea aplicării în teritoriu a legilor fondului funciar, activitatea s-a derulat prin 

intermediul Comisiei județene de fond funciar, precum și a Colectivului de lucru de pe lângă 

Comisia județeană de fond funciar.  

Atribuţiile comisiilor judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor sunt stabilite de dispoziţiile art. 6 din H.G. nr.890/2005 pentru aprobarea 

Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire 

a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Mureş 

s-a întrunit în 11 (11 în anul 2017) şedinţe, în cadrul cărora s-au analizat propunerile 

transmise din partea comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor din judeţul Mureş, adoptându-se un număr total de 85  (85 în anul 2017) hotărâri. 

Propunerile transmise de către comisiile locale de fond funciar şi analizate în cadrul 

comisiei judeţene în număr total de 140 (138 în anul 2017) , au vizat următoarele aspecte și au 

fost soluţionate după cum urmează: 

 prin validare, un număr total de  50 propuneri, privind următoarele categorii de 

propuneri: 

 punere în aplicare a unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile: 19 

propuneri au fost validate, iar pentru 5 propuneri s-a luat act de 

dispoziţiile hotărârilor judecătoreşti; 

 modificări de titluri de proprietate: 18 propuneri; 

 art. 23 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare: 3 propuneri; 

 art. 27 (2^1) din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare: - ; 

 validarea unor propuneri formulate în baza Legii nr. 247/2005, Legii nr. 

165/2013: 5 propuneri; 

 prin invalidare, un număr total de  83 propuneri, privind următoarele categorii de 

propuneri: 
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 punere în aplicare a unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile: 5 

propuneri; 

 modificări de titluri de proprietate: 1 propunere; 

 art. 23 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare: 8 propuneri; 

 art. 27 (2^1) din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare: 37 propuneri; 

 validarea unor propuneri formulate în baza Legii nr.247/2005, Legii 

nr.165/2013: 32 propuneri; 

 prin amânare, un număr de 2 propuneri formulate în baza Legii nr.247/2005. 

 prin remitere la comisiile locale de fond funciar, 5 propuneri vizând modificări de 

anexe la legile fondului funciar, schimbarea regimului juridic al terenurilor. 

De asemenea: 

 s-a emis H.C.J. nr.72/2018 prin care s-a aprobat Regulamentul privind organizarea 

şi funcţionarea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor Mureş – actualizat, în cuprinsul Anexei II  la hotărâre; 

 s-au soluţionat un număr total de 5 contestaţii formulate cu privire la soluţiile 

adoptate de comisiile locale, din care 4 au fost soluţionate prin respingere, iar una a fost 

soluţionată prin  admitere; 

 s-au prezentat un număr de 7 informări; 

 s-au prezentat anunţurile cu privire la emiterea de duplicate conform 

dispoziţiilor art.36 din H.G. nr.890/2005, cu modificările şi completările ulterioare, vizând un 

număr de 5 titluri de proprietate; 

 s-a luat decizia efectuării de corespondenţă cu comisiile locale de fond funciar 

pentru 3 propuneri. 

 

În cursul anului 2018, s-au emis un număr total de 392 (356 în anul 2017) titluri de 

proprietate, în acest sens fiind redactate un număr de 235 adrese către Oficiul de Cadastru 

şi Publicitate Imobiliară Mureş. 

Referitor la ordinele prefectului de actualizare a componenţei Comisiei judeţene pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureş, precum şi a componenţei 

Colectivului de lucru de pe lângă Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate  

privată asupra terenurilor Mureş, în decursul anului 2018 s-au emis un număr de 4 ordine. Cu 

privire la ordinele prefectului de actualizare a componenţei comisiilor locale (comunale, 
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orăşeneşti, municipale) pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenului din 

judeţul Mureş, în anul 2018 s-au emis un număr de 46 ordine. 

Au fost returnate cu adresă, la comisiile locale de fond funciar un număr total de 257 

propuneri formulate de către acestea, motivat de faptul că nu respectau prevederile legale 

invocate. S-a purtat corespondenţă cu persoane fizice, persoane juridice, comisii locale, printr-

un număr total de 570 adrese, ce includ şi adresele de comunicare a documentelor din arhiva 

instituţiei. 

S-au redactat şi comunicat către toate comisiile locale de fond funciar din judeţul 

Mureş, 7 circulare, întocmite în urma unor circulare sau informări primite din partea ANRP, 

ADS, RNP. Tot prin intermediul circularei s-a transmis şi Regulamentul privind organizarea şi 

funcţionarea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor Mureş – actualizat, prin H.C.J. nr.72/2018.  

S-au transmis către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor un număr 

total de 37 dosare constituite de către comisiile locale în vederea acordării de despăgubiri. De 

asemenea, din partea Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor au fost transmise un 

număr total de 25 decizii de invalidare sau decizii de validare parţială. 

De precizat faptul că, activitatea desfășurată de către comisiile locale în aplicarea legilor 

fondului funciar este în atenția permanentă a comisiei județene până la definitivarea acțiunilor 

de punere în posesie, și respectiv de eliberare a titlurilor de proprietate.  

 

2. Aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod 

abuziv în perioada 6 martie 1945– 22 Decembrie 1989 

Cu privire la aplicarea Legii nr. 10/2001 s-au realizat 11 raportări la Secretariatul Comisiei 

Naționale pentru Compensarea Imobilelor din cadrul Autorității Naționale pentru Restituirea 

Proprietăților, fiind transmise situațiile din teritoriu privind stadiul soluționării notificărilor 

formulate în temeiul Legii nr. 10/2001.       

Au fost înaintate Secretariatului Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor din 

cadrul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, conform programării, un număr de 

12 dosare de despăgubiri constituite în temeiul Legii nr. 10/2001. 

 

3. Aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români 

pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului 

dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 
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În ceea ce privește, urmărirea și aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de 

compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma 

aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 la nivelul 

judeţului Mureş comisia nu a avut activitate deoarece nu mai există dosare de soluţionat. 

 

4. Aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații 

cetățenilor români pentru bunurile proprietatea acestora, sechestrate, reținute 

sau rămase în Basarabia 

În ceea ce privește urmărirea și aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de 

despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, 

sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a 

stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, 

semnat la Paris la 10 februarie 1947, la nivelul serviciului, există pe rolul instanţei de 

judecată un dosar, având ca obiect anularea unei hotărâri a Comisiei judeţene de aplicare a 

Legii nr.290/2003, litigiu care nu este finalizat la data prezentei. 

 

E. MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE 

 

 În perioada analizată, în acest domeniu, au fost desfăşurate activităţi prin intermediul 

Serviciului de monitorizare a instituţiilor publice şi situaţii de urgenţă, constând în: 

 analizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate;  

 monitorizarea modului de aplicare în judeţ a programelor guvernamentale sau 

ministeriale; 

 participarea personalului la acţiuni dispuse de prefectul judeţului Mureş în cadrul unor 

comisii mixte pentru verificarea modului de aplicare a actelor normative;  

 participarea la acţiuni în cadrul programelor derulate la nivelul judeţului,  

 examinarea stadiului de execuţie a unor lucrări şi acţiuni care se derulează 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 instituţia prefectului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, personalul serviciului a participat la acţiuni desfăşurate 

în comun cu serviciile publice deconcentrate şi autorităţile publice locale, între care 

pot fi menţionate:  
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 colaborarea cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 

administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul judeţului Mureş 

în vederea elaborării şi transmiterii informărilor privind activitatea desfăşurată în fiecare 

lună;  

 solicitarea şi prelucrarea datelor necesare realizării raportului privind starea generală 

economico-socială a judeţului Mureş; 

 colaborarea cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Horea" al judeţului Mureş pentru 

organizarea şi desfăşurarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă;  

 colaborarea cu Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş, Direcţia Sanitară Veterinară 

şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureş şi Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor 

Mureş pentru derularea acţiunilor de control a siguranţei alimentare, respectarea 

normelor de igienă şi sănătate publică pe raza judeţului Mureş; 

 colaborarea cu Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Mureş pentru avizarea 

anchetelor sociale întocmite pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă, pentru cazurile 

sociale semnalate pe raza judeţului Mureş; 

 colaborarea cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Mureş în vederea dispunerii măsurilor pentru creşterea gradului de siguranţă în incinta şi 

în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar, conform Legii nr. 35/2007; 

 colaborarea cu Secţia de Drumuri Naţionale Târgu Mureş şi Inspectoratul de Poliţie 

Judeţean Mureş pentru stabilirea măsurilor specifice sezonului rece; 

 colaborarea cu Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov pentru organizarea  întâlnirii 

de lucru având ca temă stadiul de realizare a proiectului derulat pe raza judeţului Mureş de 

către CNAIR România SA : “Varianta de ocolire a oraşului Târgu-Mureş, pe DN 13 şi DN 15”  

 colaborarea cu Garda Forestieră Mureș, Direcția Silvică Mureș, reprezentanții ocoalelor 

silvice precum și administratorii de păduri private pentru informarea primarilor privind 

procedura de urmat în vederea asigurării cu lemne de foc și pentru construcții a 

populației și a instituțiilor publice locale; 

 colaborarea cu  Administrația Bazinală de Apă Mureș și Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă "Horea" al judeţului Mureş pentru dezbaterea problemelor legate de întocmirea 

Planurilor locale de apărare împotriva inundațiilor; 

 colaborarea cu Garnizoana Târgu Mureş, Centrul Militar Judeţean Mureş, Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean Mureş, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Horea” al Judeţului Mureş, 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ”Colonel Sabin Motora” Mureş, Gruparea de Jandarmi 

Mobilă “Regele Ferdinand I” Târgu Mureş pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul 
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judeţului Mureş cu privire la  aniversarea Centenarului României; 

 planificarea şi coordonarea la nivel judeţean a acţiunilor desfăşurate de structurile MAI, la 

ceremoniile publice organizate în judeţ, fiind stabilite măsurile necesare menţinerii climatului 

de ordine şi linişte publică; 

 colaborarea cu structurile MAI din judeţ pentru adaptarea măsurilor specifice de ordine şi 

siguranţă publică în vederea desfăşurării concursului de ocupare a funcţiilor vacante de 

director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar; 

 colaborare cu Primăria comunei Răstoliţa, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” 

al Judeţului Mureş, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 

„col. Sabin Motora” Mureş, Gruparea Mobilă de Jandarmi  „Regele Ferdinand” Târgu Mureş, 

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureş, Comisariatul Judeţean 

pentru Protecţia Consumatorilor Mureş,  Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş pentru 

sprijinirea Asociaţiei de Dezvoltare  Intercomunitară “Valea Mureşului” pentru stabilirea unor 

măsuri necesare organizării Festivalului Văii Mureşului pe raza comunei Răstoliţa; 

 colaborarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş şi Direcţia de Sănătate Publică a 

Judeţului Mureş pentru elaborarea situaţiei autorizării unităţilor de învăţământ din judeţul 

Mureş; 

 colaborarea cu instituţiile membre în echipa mixtă de control vizând locurile şi/sau mediile 

din judeţul Mureş  în care se produc, se comercializează, se utilizează sau se consumă 

substanţe şi/sau produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele 

reglementate, constituită prin Ordinul prefectului nr. 208/2014, respectiv: Brigada de 

Combatere a Criminalităţii Organizate Mureş, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, Direcţia 

de Sănătate Publică a Judeţului Mureş, Direcţia pentru Agricultură Mureş, Direcţia Sanitară 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureş, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Mureş, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş, pentru urmărirea 

respectării prevederilor Ordinului comun al ministrului Sănătăţii, ministrului Administraţiei şi 

Internelor, ministrului Finanţelor Publice, ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 

preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi 

preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 

121/37/1.647/43/8/1/239/2011; 

 colaborarea cu Garda Forestieră Brașov pentru organizarea ședinței cu primăriile din județ 

având ca teme de dezbatere probleme din domeniu silvic,  asigurarea  lemnului de foc, 

reducerea infracționalității în domeniul silvic, problema pagubelor produse de vânat; 

 colaborarea cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş, Garda Naţională de Mediu –
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Serviciul Comisariatul Judeţean Mureş, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, Inspectoratul de 

Jandarmi Judeţean „col. Sabin Motora” Mureş, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” 

al Judeţului Mureş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, Consiliul Județean Mureș, Primăria 

municipiului Târgu Mureș, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  Ecolect Mureș pentru 

organizarea la nivelul județului Mureș în data de 15 septembrie 2018 a acțiunilor programate cu 

ocazia Zilei Naționale de Curățenie, lansată de  Asociația Viitorul în Zori, cunoscută și sub 

numele ” Let’s Do It, Romania!”; 

 colaborarea cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș pentru organizarea olimpiadelor 

școlare de nivel național în data de 3 martie 2018;  

 colaborarea cu Garda de Mediu pentru derularea acțiunilor de prevenire și control în zonele 

frecventate de turiști pentru picnic și campare, în vederea menținerii curățeniei și protejării 

biodiversității, conform Legii nr. 54/2012; 

 colaborarea cu autorităţile publice locale din județul Mureș, Consiliul Județean Mureș, 

serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi alte instituţii aflate în subordinea autorităţilor 

centrale, în vederea întocmirii în cursul anului 2018 a Planului județean de acţiuni, pentru 

realizarea în judeţul Mureş a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2018-

2020 și a monitorizării trimestriale a Stadiului de realizare a acestora; 

 colaborarea cu serviciile publice deconcentrate privind respectarea prevederilor art. 8, alin. 

(1) şi (2) din Legea nr. 340/2004, privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, în 

vederea avizării de către prefect a proiectelor de buget şi situaţiilor financiare privind 

execuţia bugetară; 

 colaborarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş şi Primăria Comunei Sânpaul pentru 

punerea în aplicare a O.U.G.  nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare 

a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ 

preuniversitar de stat; 

 colaborarea cu instituţiile din judeţ pentru aplicarea HG nr. 640/2017 pentru aprobarea 

Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023, în vederea acordării de produse 

lactate şi de panificaţie elevilor din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum 

şi copiilor preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore; 

 colaborarea cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș în vederea asigurării organizării și 

desfășurării în bune condiții a campaniei „Informare acasă! Siguranță în lume!”, derulată de 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni în parteneriat cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale, 

Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe și autorități locale; 
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 colaborarea cu Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș, Direcția pentru Agricultură 

Județeană Mureș, Garda Naţională de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean Mureş pentru 

desfășurarea şedinţei de lucru cu tematica -combaterea buruienii ambrozia; 

 colaborarea cu Direcția pentru Agricultură Judeţeană Mureș în vederea constituirii și 

coordonării grupului de lucru pentru întocmirea amenajamentelor pastorale la nivelul unităților 

administrativ teritoriale din judeţul Mureş, în aplicarea prevederilor art. 9, alin. 9 din Ordonanța 

de Urgență nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente 

și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. 

 

 Lunar a fost monitorizată activitatea serviciilor publice deconcentrate şi pe baza 

rapoartelor primite, au fost elaborate informări care au fost prezentate conducerii instituţiei. 

 

      O activitate intensă a fost realizată în colaborare cu Direcția Sanitară Veterinară și pentru 

Siguranța Alimentelor Mureș pentru prevenirea îmbolnăvirii populației, pentru combaterea 

bolilor la animale și pentru  prevenirea pestei porcine africane la nivelul județului Mureș. Pot fi 

amintite: 

 stabilirea măsurilor la nivelul judeţului Mureş în vederea prevenirii toxiinfecţiilor 

alimentare la nivelul judeţului; 

 convocarea şedinţelor Centrului Local de Combatere a Bolilor din Judeţul Mureş 

având ca tematică stabilirea măsurilor ce se impun a fi aplicate în cazul unor suspiciuni de boli 

la animale; 

 organizarea ședinței cu primarii din județ pe tema prevenirii pestei porcine africane la 

nivelul județului Mureș; 

 constituirea comisiilor de evaluare a animalelor bolnave identificate în 14 unități 

administrativ teritoriale, conform prevederilor art. 7, litera c) din HG nr. 1214/07.10.2009 

privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale 

tăiate, ucise sau altfel afectate, în vederea lichidării focarelor de boli transmisibile la animale, 

formate din reprezentanți ai Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureş, 

Oficiul Judeţean de Zootehnie Mureş şi primarii autorităţilor publice locale; 

 dispunerea prin ordin a măsurii de interzicere a organizării târgurilor de animale și a 

aglomerărilor de animale pe raza județului Mureș; 

 elaborarea unui număr de 7 ordine ale prefectului pentru actualizarea componenței 

Centrului local de combatere a bolilor; 

 constituirea comisiei mixte de verificare a respectării prevederilor legale în vigoare pentru 
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prevenirea pestei porcine africane pe raza județului Mureș; 

 organizarea acțiunilor de control în trafic vizând legalitatea transportuilor de animale 

vii și a produselor alimentare pe raza județului Mureș; 

 elaborarea unui număr de 2 ordine ale prefectului pentru acțiuni de supraveghere a 

județului din punct de vedere a siguranței alimentare; 

 stabilirea regulilor de biosecuritate la nivelul județului Mureș; 

 comunicarea Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 2 adoptată în 

ședința din  6 iulie 2018 conținând măsurile stabilite pentru prevenirea răspândirii pestei porcine 

africane, a Planului de contingență al României pentru pesta porcină africană și a Manualului 

operațional pentru intervenția în focarele de pestă porcină africană; 

 comunicarea Deciziei nr. 1 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență – 

Centrul Național de Combatere a Bolilor privind măsurile adoptate în cadrul ședinței 

extraordinare din data de 24 octombrie 2018, conținând Planul suplimentar de măsuri pentru 

prevenirea introducerii virusului pestei micilor rumegătoare; 

 comunicarea Deciziei nr. 2 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență – 

Centrul Național de Combatere a Bolilor privind măsurile adoptate în cadrul ședinței 

extraordinare din data de 5 noiembrie 2018, conținând Planul de măsuri pentru prevenirea 

introducerii virusului pestei micilor rumegătoare; 

 colaborarea cu primăriile din județ pentru actualizarea componenței unităților locale de 

sprijin, constituite în baza dispozițiilor art. 26, alin. (5*1), litera c) din Ordonanţa Guvernului nr. 

42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

 

 Alături de reprezentanți ai serviciilor publice deconcentrate s-a participat la acțiuni de 

verificare a modului de aplicare și respectare a actelor normative în cadrul comisiilor mixte 

constituite ca urmare a dispoziţiilor prefectului judeţului Mureş, având ca tematică: 

 verificarea siguranţei alimentare, respectarea normelor de igienă şi sănătate publică;  

 verificarea modului în care au fost salubrizate cursurile de apă, acţiune dispusă de 

Ministerul Mediului; 

 evaluarea pagubelor produse pe raza judeţului Mureş, în urma fenomenelor 

hidrometeorologice periculoase din anul 2018 

 combaterea buruienii ambrozia pe raza județului Mureș. 
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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 instituţia prefectului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, s-a realizat documentarea necesară şi s-a elaborat 

Raportul privind starea generală economico-socială a judeţului Mureş în anul 2017, 

pe baza datelor şi informaţiilor furnizate de 56 de instituții publice din judeţ. 

 

1. Activitatea Colegiului Prefectural al Județului Mureș 

Colegiul Prefectural al Judeţului Mureş funcţionează în conformitate cu prevederile art. 

22, alin. (3) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de funcţionare a Colegiului 

Prefectural al Judeţului Mureş.  

În anul 2018, la nivelul acestei structuri au fost înregistrare următoarele rezultate: 

 13 (12 în anul 2017) şedinţe organizate; 

 12 (13 în anul 2017 ) hotărâri adoptate;  

 45 de instituţii membre, din care 24 de servicii publice deconcentrate, în 

perioada ianuarie – noiembrie 2018 și 49 de instituții începând cu luna 

decembrie 2018, după modificarea componenței realizată prin Ordinul prefectului 

nr. 346/12.12.2018, ca urmare a precizărilor transmise de Ministerul Afacerilor 

Interne; 

 36 de instituţii au prezentat rapoarte de activitate; 

 13 ordine de convocare a Colegiului Prefectural; 

 6 ordine de actualizare a componenţei Colegiului Prefectural.  

Conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 340/2004, activitatea Colegiului Prefectural  

urmăreşte armonizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate, precum şi implementarea 

programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune ale Guvernului la nivelul judeţului. 

Articolul 22, alin. 3) din lege prevede întrunirea Colegiului Prefectural cel puţin o dată pe 

lună şi oricând se consideră că este necesar. 

Temele incluse pe ordinea de zi a ședințelor au vizat activitatea instituțiilor membre. În 

legătură cu programarea şedinţelor Colegiului Prefectural, modul de desfăşurare, ordinea de zi, 

hotărârile adoptate, a fost informat Ministerul Afacerilor Interne. 

Potrivit  prevederilor  art. 8 din Regulamentul de funcţionare a Colegiului Prefectural al 

Judeţului Mureş, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 364/04.07.2006 şi a sarcinilor dispuse de 

prefectul judeţului Mureş, secretariatul Colegiului Prefectural a îndeplinit atribuţii legate de: 

 stabilirea ordinii de zi; 
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 pregătirea şedinţelor; 

 elaborarea ordinelor de convocare a şedinţelor lunare şi a adreselor de solicitare a 

materialelor pentru temele incluse pe ordinea de zi; 

 primirea rapoartelor, a sintezelor şi a celorlalte materiale necesare desfăşurării şedinţelor; 

 emiterea proiectelor de hotărâre a Colegiului Prefectural şi luarea măsurilor pentru aducerea 

acestora la cunoştinţa membrilor; 

 asigurarea legăturii cu membrii Colegiului Prefectural.  

Secretariatul Colegiului Prefectural al judeţului Mureş, în baza dispozițiilor art. 2, pct. 2, 

litera g) din Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 

340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, a elaborat Programul de activitate al 

Colegiului Prefectural pe anul 2018.   

Şedinţele Colegiului Prefectural organizate în perioada ianuarie – septembrie 2018 au 

debutat cu vernisarea unor expoziţii de pictură organizate în holul Palatului Administrativ, cu 

implicarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Mureş.  

De menţionat, participarea domnului comisar şef de poliţie Mihai-Dan Chirică, secretar de 

stat în Ministerul Afacerilor Interne la şedinţa Colegiului Prefectural din luna februarie 2018 și a 

domnului Teodor-Iulian Gheorghe,  director general – Direcția Generală pentru Relațiile cu 

Instituțiile Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne la ședința din data de 2 

noiembrie 2018. 

Potrivit art. 12 şi 13 din HG nr. 460/2006, în cadrul şedinţelor de lucru, membrii 

Colegiului Prefectural: 

 raportează şi analizează stadiul implementării programelor, politicilor, strategiilor şi 

planurilor de acţiune de la nivelul judeţului, nevoile şi dificultăţile cu care se confruntă 

serviciile publice deconcentrate, propunând măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii; 

 stabilesc domeniile şi sectoarele în care este necesară sau se poate realiza cu eficienţă 

acţiunea coordonată a mai multor servicii publice deconcentrate; 

 stabilesc măsuri necesare implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor 

de acţiune adoptate la nivel naţional; 

 organizează acţiunile comune ale mai multor servicii publice deconcentrate în vederea 

soluţionării unor situaţii deosebite; 

 analizează măsurile necesare în vederea realizării unui sistem comun de management al 

informaţiei, al resurselor materiale, financiare ori umane; 

 propun şi adoptă hotârâri. 

Hotărârile adoptate în cadrul şedinţelor au vizat: 
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 aprobarea Programului de activitate al Colegiului Prefectural al Judeţului Mureş pentru 

anul 2018; 

 supravegherea judeţului Mureş din punct de vedere al siguranţei alimentare, respectarea 

normelor de igienă şi sănătate publică cu ocazia meselor festive organizate de 8 Martie şi 

a sărbătorilor pascale; a zilei de 1 Mai, în sezonul estival şi cu ocazia sărbătorilor de 

iarnă; 

 postarea informărilor prezentate în şedinţele Colegiului Prefectural al Judeţului Mureş pe 

site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 

 aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2018, pentru realizarea în judeţul Mureş a 

obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2018-2020; 

 organizarea acţiunii de verificare a salubrizării cursurilor de apă de pe raza judeţului 

Mureş; 

 iniţierea măsurilor specifice pentru organizarea acţiunii de verificare a stării tehnice şi 

funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe 

raza judeţului Mureş; 

 stabilirea unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional 

pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018; 

 realizarea cooperării interinstituționale și a demersurilor care se impun pentru analizarea 

posibilităților legale de construire a unui incinerator de animale și deșeuri de origine 

animală la nivelul  județului Mureș; 

 intensificarea acţiunilor de control pe raza judeţului Mureş care să vizeze produsele 

alimentare și nealimentare, precum și serviciile specifice sărbătorilor de iarnă din anul 

2018; 

 verificarea problemelor semnalate de Inspectoratul Școlar Județean Mureș la sistemele 

de încălzire de la 27 unități de învățământ din județul Mureș; 

 Realizarea planului de măsuri pentru asigurarea și menținerea unui climat de ordine, 

liniște și siguranță publică cu ocazia sărbătorilor de iarnă pe raza județului Mureș; 

 Intensificarea acţiunilor de control pe raza judeţului Mureş care să vizeze respectarea 

dispozițiilor legale privind focurile de artificii în perioada sărbătorilor de iarnă și stabilirea 

măsurilor pentru prevenirea situațiilor de urgență generate de incendii; 

 Intensificarea acțiunilor de informare a populației județului Mureș pentru efectuarea 

examenului trichineloscopic al cărnii de porc provenite din gospodăriile proprii, în vederea 

prevenirii îmbolnăvirilor. 
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2. Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor și a situațiilor financiare privind 

execuția bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate 

În aplicarea prevederilor art. 8 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale H.G. nr. 460/2006, în 

anul 2018 au fost examinate 50 (51 în anul 2017) de situaţii financiare privind execuţia 

bugetară și 11 (3 în anul 2017) proiecte de buget ale serviciilor publice deconcentrate din 

județul Mureș. Documentația avizată de către prefectul judeţului Mureş a fost transmisă 

ministerului/instituției ierarhic superioare și serviciului public deconcentrat. 

 

3. Activitatea Comisiei de dialog social a județului Mureș 

Prin intermediul Instituției Prefectului - Județul Mureș a fost asigurată funcţionarea 

Comisiei de Dialog Social, care, la nivel judeţean, reprezintă un cadru de dezbatere, cu rol 

consultativ, pentru cei trei parteneri sociali: patronate, sindicate şi administraţia publică locală, 

în probleme de interes comun.  

În anul 2018, în componenţa Comisiei de dialog social a judeţului Mureş au fost incluse       

22 instituţii şi organizaţii, din care 12 instituţii publice judeţene, 5 filiale ale 

confederaţiilor sindicale şi 5 filiale ale confederaţiilor patronale, reprezentative la nivel 

naţional. 

În perioada analizată,  au fost organizate 13  (13 în anul 2017 ) ședințe  ale  Comisiei 

de Dialog Social, în care au fost dezbătute teme vizând problemele din domeniul de interes al 

administraţiei sau al partenerilor sociali, în vederea asigurării unui climat de pace şi stabilitate 

socială, astfel: 

 actualizarea standardelor de cost pentru asistența socială 

 condiții de muncă la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș generate de 

expirarea contractului cu firma de curățenie și imposibilitatea încheierii unui nou contract 

 aplicarea sporurilor pentru personalul încadrat la nivelul cabinetelor de medicină școlară 

 întârzieri în acordarea tichetelor de vacanță pentru personalul DGASPC Mureș și CN 

Loteria Română SA 

 învăţământul profesional şi învăţământul dual la nivelul judeţului Mureş 

 prezentarea punctelor de vedere privind noul proiect de modificare a Legii 62/2011 și 

proiectul de modificare a HG 1260/2011, pe baza materialelor transmise de Ministerul 

Consultării Publice şi Dialogului Social 

 reactualizarea standardelor minime de cost pentru furnizarea serviciilor sociale 

 trecerea Instituției Prefectului din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea 
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Secretariatului General al Guvernului 

 probleme salariale la nivelul Casei Județene de Asigurări de Sănătate 

 prezentarea propunerilor de comasare a unor unități de învățământ din județul Mureș 

 dezbaterea proiectului Legii privind sistemul public de pensii  

 problemele Sindicatului Unirea din cadrul Penitenciarului Târgu Mureș 

 activitatea Agenţiei pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi 

Promovare a Exportului Târgu Mureş 

 probleme financiare la DGASPC Mureș în contextul aprobării proiectului Ordonanței de 

Urgență pentru rectificarea bugetului de stat  

 probleme privind acordarea sporurilor și a voucherelor de vacanță în unitățile sanitare 

aflate în subordinea Ministerului Sănătății. 

De menționat participarea la şedinţa Comisiei de Dialog Social din luna septembrie 2018 

a doamnei deputat Csep Eva Andrea, secretar în Comisia pentru muncă și protecție socială și 

membru în cadrul Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați a Camerei 

Deputaților. 

În urma dezbaterilor din ședințe și a problemelor ridicate de partenerii sociali, au fost 

înaintate solicitări la instituții județene și centrale pentru soluționarea acestora, au fost întocmite 

13 minute și 13 rapoarte conţinând dezbaterile din şedinţe, a fost asigurată legătura cu 

partenerii sociali. 

În paralel, au fost elaborate 13 informări privind organizarea şi desfăşurarea 

şedinţelor care au fost transmise Ministerului Muncii și Justiției Sociale și 4 ordine de 

actualizare a componenței Comisiei de dialog social. 

La nivelul judeţului Mureş a funcționat Comitetul de monitorizare a implementării 

unitare a noilor prevederi legale în domeniul fiscal şi al dialogului social, constituit 

prin Ordinul prefectului nr. 531/2017, formată din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului - 

Judeţul Mureş şi ai Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor Libere din România „Frăţia” - Filiala 

Mureş. 

În anul 2018, Comitetul s-a întrunit în 4 ședințe, în care a dezbătut problemele 

semnalate pe domeniul respectării la nivelul judeţului Mureş a prevederilor Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal şi a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 82/2017 pentru 

modificarea unor acte normative precum şi a Legii nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare.  După fiecare ședință, au fost elabotate rapoarte, 
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informări pentru opinia publică și demersuri către Comitetul național pentru problemele 

punctuale, între care pot fi menționate: 

 scăderea salariilor personalului angajat la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate 

Mureș față de luna decembrie 2017, ca urmare a aplicării legislației în domeniul 

fiscal și a legii salarizării unitare 

 aplicarea Regulamentului de sporuri în sănătate conform, HG nr. 153/2018 

 diminuări ale salariilor de bază/salariilor brute pentru personalul de conducere din 

cadrul unor instituții publice. 

 

4. Acțiuni de protest 

 Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, împreună cu instituţiile specializate, a gestionat un 

număr de 72 (115 în anul 2017) acţiuni de protest, pichetări şi mitinguri organizate pe raza 

judeţului Mureș pentru care s-au asigurat misiuni de menţinere a ordinii şi liniştii publice.  

 

5. Activitatea Comitetului Consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor 

vârstnice al județului Mureș 

Potrivit reglementărilor HG nr. 499/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, la nivelul 

judeţului Mureş funcţionează Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele 

Persoanelor Vârstnice Mureş constituit prin Ordinul Prefectului nr. 191/2004, a cărui 

componenţă a fost actualizată în anul 2018 prin ordine ale prefectului. Din această structură, 

fac parte 6 instituţii cu responsabilităţi în domeniul social şi 9 organizaţii ale persoanelor 

vârstnice din judeţul Mureş. 

În anul 2018, Comitetul s-a întrunit în 12 (12 în anul 2017 )  şedinţe, în care, potrivit 

atribuţiilor stabilite prin art. 4 şi 5 din HG nr. 499/2004, s-a urmărit asigurarea relaţiilor de 

colaborare şi informarea reciprocă asupra problemelor de interes pentru persoanele vârstnice şi 

au fost analizate problemele cu caracter socio-economic pentru această categorie de persoane.  

    În cadrul şedinţelor organizate au fost dezbătute teme referitoare la:  

 Raportul privind activitatea desfășurată în anul 2017 de Consiliul Județean al 

Persoanelor Vârstnice Mureș; 

 Situaţia subvenţionării din bugetul de stat a serviciilor sociale, inclusiv a celor 

destinate persoanelor vârstnice; 

 Raport cu privire la activitatea Caselor de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din 

România organizate la nivelul județului Mureș; 
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 Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Mureş pentru anul 2017; 

 Câteva considerente pe marginea funcționării organizațiilor vârstnicilor din județul 

Mureș. Sugestii de îmbunătățire a rolului și eficienței acestora; 

 Criterii în baza cărora se acordă biletele pentru tratament balnear, cu suportarea 

unei contribuții sau în mod gratuit; 

 Comunicatul de presă al Federațiilor Naționale Reprezentative ale Organizațiilor de 

Pensionari referitor la Pilonul II de pensii; 

 Proiectul Legii privind sistemul public de pensii; 

 Preocupări şi măsuri luate de Liga Pensionarilor din judeţul Mureş pentru 

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a pensionarilor în anul 2017 şi antrenarea 

acestora în diferite activităţi recreative în anul 2018; 

 Supravegherea calității apei potabile din județul Mureș; 

 Drepturile şi obligaţiile persoanelor vârstnice instituţionalizate la Căminul pentru 

persoane vârstnice Ideciu de Jos; 

 Servicii stomatologice acordate persoanelor vârstnice; 

 Alimentația sănătoasă la persoanele vârstnice. 

Urmare a propunerilor formulate în cadrul ședințelor de către membrii Comitetului 

Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Mureș, Instituția Prefectului 

– Județul Mureș a organizat două întâlniri ale Comitetului în lunile martie 2018 şi iulie 2018 la 

Căminul pentru persoane vârstnice Ideciu de Jos şi Centrul de Îngrijire și Asistență Căpușu de 

Cîmpie, ocazie cu care membrii au fost informaţi direct referitor la condițiile oferite beneficiarilor 

de instituţia menţionată din domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice. 

La nivelul judeţului Mureş există o colaborare directă între preşedintele Comitetului 

Judeţean al Persoanelor Vârstnice Mureş, Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş, organizaţiile şi 

instituţiile de asistenţă din judeţ (Casa Judeţeană de Pensii, Casa de Asigurări de Sănătate, 

Direcţia de Sănătate Publică, Agenţia Judeţeană pentru Plăți și Inspecție Socială, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului), iar demersurile pentru soluţionarea 

problemelor se fac în mod operativ de către fiecare instituţie, în funcţie de competenţe. 
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F. MODUL DE APLICARE LA NIVELUL JUDEȚULUI A PROGRAMULUI DE 
GUVERNARE 2018-2020 STABILIT ÎN ANEXA NR. 2 A HOTĂRÂRII NR. 1/2018 
PENTRU ACORDAREA ÎNCREDERII GUVERNULUI 

 

În prima parte a anului 2018 a fost elaborat Planul de acţiuni pe anul 2018 pentru 

realizarea în judeţul Mureş a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2018-

2020, după consultarea unui număr de  53 de instituții - servicii publice deconcentrate din 

judeţul Mureş și alte instituţii aflate în subordinea autorităţilor centrale, a Consiliului Județean 

Mureș precum şi a celor 102 autorităţi publice locale din județ. Planul de acțiuni a fost analizat 

și supus aprobării în ședința Colegiului Prefectural al Județului Mureș din 28 martie 2018. 

Planul a fost structurat pe 22 de capitole, 122 măsuri și 41 submăsuri propuse de 

autorităţile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor, Instituția Prefectului- 

Județul Mureș, Consiliul Județean Mureș şi alte instituţii aflate în subordinea autorităţilor 

centrale și a cuprins un număr de 689 acţiuni, în concordanţă cu obiectivele stabilite prin 

Programul de Guvernare. 

Din totalul de 689 acțiuni, 125 acțiuni au fost propuse de primăriile din județul Mureș, 54 

de Consiliul Județean Mureș, iar 510 acțiuni de instituțiile deconcentrate, Instituția Prefectului-

Județul Mureș și alte instituții aflate în subordinea autorităţilor centrale. 

În conformitate cu prevederile art. 6, alin. (1), pct. 1, litera e) din HG nr. 460/2006, 

Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş a monitorizat la sfârşitul fiecărui trimestru al anului 2018 

realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, elaborând un număr de 4 informări. 

Din acțiunile propuse de instituțiile deconcentrate, Instituția Prefectului – Județul Mureș sau alte 

instituții din județul Mureș, peste 98% au fost realizate în cursul anului 2018. Cea mai mare 

parte a acțiunilor incluse de primăriile din județul Mureș reprezintă investiții pe care le derulează 

sau urmează să le deruleze pe o perioadă mai îndelungată, în funcție de resursele financiare. În 

acest sens, o parte dintre acțiuni au fost realizate integral, iar altele au fost parțial realizate sau 

chiar nerealizate ca urmare a lipsei finanțării. 

Pe această problematică, Instituția Prefectului – Județul Mureș a elaborat situațiile 

semestriale referitoare la „Priorități – obiective principale și Planul de acțiuni pentru realizarea 

obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare și stadiul realizării acestuia”, solicitate de MAI. 

 

 

 

 

 

mailto:deconcentrate@prefecturamures.ro


Raportul de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate de Instituția Prefectului – Județul Mureș în anul 2018 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                

 RO540026 Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.1, tel: 0265-263211, int. 1121/fax: 0265-264814 
E-mail: deconcentrate@prefecturamures.ro , web:  https://ms.prefectura.mai.gov.ro 

48  

 

G. MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ 

 

În anul 2018, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mureş s-a întrunit în 17 (11 

în anul 2017) şedinţe, din care: 2 ordinare şi 15 extraordinare, în care s-au adoptat 14 (11 

în anul 2017) hotârâri.  

Prefectul în calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

Mureş a emis 13 Ordine pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a aprobat un număr de 

112 (112 în anul 2017 ) planuri specifice. 

Au fost elaborate 8 ordine ale prefectului pentru actualizarea componenţei 

Comitetului Judeţean.  

Având în vedere prevederile art. 19, punctul 1), litera g) din Legea nr. 340/2004 privind 

prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prefectul 

judeţului Mureş, în calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a 

dispus măsuri pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, respectiv : 

 identificarea persoanelor aflate în dificultate; 

 evaluarea pagubelor produse în județul Mureș de fenomenele meteorologice 

periculoase;  

 coordonarea la faţa locului a exerciţiilor de simulare a unor situaţii de urgenţă; 

 organizarea acțiunilor de verificare la nivelul judeţului privind modul în care au fost 

salubrizate cursurile de apă și au fost realizate șanțuri și rigole în localități, pentru 

asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari; 

 instensificarea controalelor pentru evitarea producerii situaţiilor de urgenţă generate de 

arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale la nivelul judeţului Mureş; 

 transmiterea către primării a atenţionărilor și avertizăilor meteorologice;  

 organizarea acţiunii de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor 

hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe raza judeţului Mureş la care 

au participat: Administraţia Bazinală de Apă Mureş , Sistemul de Gospodărire a Apelor 

Mureş, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş, Agenţia 

Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Unitatea de Administrare Mureş a Filialei Teritoriale 

de Îmbunătăţiri Funciare Mureş-Oltul Superior, Direcţia Silvică Mureş, Garda Forestieră 

Judeţeană Mureş;  

 transmiterea la primării a solicitărilor de elaborare a Planului local de apărare 

împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale, în vederea elaborării 

Planului Judeţean; 
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 urmărirea stadiului de încheiere a contractelor pentru asigurarea viabilității 

drumurilor comunale și județene şi transmiterea situaţiilor centralizatoare la Ministerul 

Afacerilor Interne; 

 solicitarea datelor referitoare la contractele de deszăpezire încheiate pentru sezonul rece 

2018-2019  la nivelul primăriilor din judeţul Mureş şi a Consiliului Judeţean Mureş şi 

postarea pe site-ul instituţiei la secţiunea situaţii de urgenţă; 

   solicitări adresate primăriilor pentru respectarea fluxului informaţional în situaţii de 

urgenţă reglementat de Ordinul nr. 1.422/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind 

gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice 

periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă; 

 analiza situației determinate de eroziunea malului râului Târnava Mică pe raza 

comunei Gănești, în amonte de magistrala de transport gaze naturale DN 500 vest II și a 

alunecării de teren produsă și realizarea demersurilor la Ministerul Apelor și Pădurilor, 

Ministerul Energiei și la SNTN Transgaz SA Mediaș; 

 analiza stadiului de realizare a lucrărilor de amenajare a pârâului Valea Cărbunarilor - 

comuna Vânători, ca urma a inundațiilor produse; 

 realizarea demersurilor către Administrația Națională ”Apele Române” și Ministerul Apelor și 

Pădurilor pentru alocarea de sume în vederea stopării alunecării de teren semnalată pe 

raza comunei Sărățeni, în data de 29 martie 2018; 

 colaborare cu Sistemul de Gospodărire a Apelor pentru organizarea la nivelul județului 

Mureș a Programului exercițiilor de simulare a producerii de inundații pentru verificarea 

modului de funcționare a fluxului informațional meteorologic și hidrologic de avertizare-

alarmare a populației; 

 organizarea exercițiului de mobilizare MOBEX MS – 18  la nivelul județului Mureș de 

Structura Teritorială Probleme Speciale, Instituția Prefectului-Județul Mureș și Consiliul 

Județean Mureș; 

 gestionarea problemelor legate de alimentarea cu apă a localităților din zona de câmpie a 

județului Mureș și stabilirea de măsuri împreună cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Horea” al Judeţului Mureş,  SC Compania Aquaserv SA Târgu Mureș, Direcția de Sănătate 

Publică a Județului Mureș, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranta Alimentelor 

Mureş, Inspectoratul de Poliţie  Judeţean Mureş, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul 

General Serviciul Comisariatul Judeţean Mureş, primăriile Sărmașu, Ceuașu de Câmpie, 

Șincai, Râciu, Crăiești, Sânpetru de Câmpie, Pogăceaua; 

 colaborarea cu primăriile incluse în proiectele de hotărâre de Guvern  pentru verificarea, în 
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vederea evitării dublei finanțări, a obiectivelor infrastructurii locale afectate de inundații în 

luna iulie 2018  pentru care s-a solicitat alocarea unor sume de la bugetul de stat; 

 gestionarea situațiilor de urgență – poluarea cu produse petroliere pe râul Mureş în 

extravilanul localităţii Iernut, incendiul produs la ferma de porci  EUROPIGLETS Band 

SRL din județul Mureș, inundații, invazia de cosași de stepă – Polysarcus Denticaudus; 

 analiza modului de asigurare a desfăşurării în condiţii normale a activităţilor economice şi 

sociale pe raza judeţului Mureş în perioada sezonului rece, la următoarele instituţii: 

  Consiliul Județean Mureș şi Secția de Drumuri Naționale Târgu Mureș - pentru 

asigurarea circulaţiei pe drumurile aflate în administrare; 

  Direcția de Sănătate Publică a Judeţului Mureș pentru elaborarea situației 

centralizatoare la nivelul județului Mureș privind persoanele cu nevoi speciale;  

  Inspectoratul Școlar Județean Mureș pentru informarea referitoare la asigurarea 

încălzirii unităţilor de învăţământ din județul Mureș;  

  Regulatorul Circulaţie CFR Târgu Mureş, CFR Călători Târgu Mureş, CFR Marfă 

Târgu Mureş şi Secţia L7 Întreţinere Linii  CFR - pentru asigurarea condiţiilor normale 

de circulaţie pe tronsoanele de cale ferată aferente judeţului Mureş; 

  SC Romgaz Mureș  - pentru asigurarea stocurilor de combustibil la nivelul 

depozitelor de înmagazinare a gazelor naturale de pe raza județului Mureș; 

  SC Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice – Electrica Distribuţie Transilvania Sud 

SA Sucursala Mureş -  pentru asigurarea continuităţii în furnizarea energiei electrice. 

  Ca urmare a măsurilor dispuse şi a colaborării cu primăriile din judeţ şi Consiliul Judeţean 

Mureş, la data de 31 decembrie 2018, în judeţul Mureş toate drumurile judeţene, 

municipale, orăşeneşti şi comunale aveau asigurate servicii de deszăpezire, fie prin 

contract cu agenţi economici specializaţi, fie în regie proprie. 

 

  Potrivit dispoziţiilor prefectului judeţului Mureş, pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă au 

fost elaborate, documente, între care: 

 34 rapoarte operative privind efectele fenomenelor meteorologice periculoase pe raza 

judeţului Mureş în anul 2018; 

 situaţii periodice privind stocurile de materiale antiderapante, utilajele de deszăpezire și  

stocurile de carburanți pentru intervenția pe drumurile naționale și drumurile județene din 

județul Mureș; 

 11 Ordine ale prefectului pentru constituirea comisiilor de evaluare a pagubelor produse 

de fenomenele hidrometeorologice produse pe raza judeţului Mureş; 
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 35 procese verbale de evaluare a pagubelor produse pe raza localităților; 

 5 rapoarte de sinteză privind inundațiile produse pe raza județului Mureș; 

 5 propuneri de acte normative pentru alocare de fonduri Consiliul Județean Mureș și 

primăriilor care au avut obiective afectate de inundaţii: Solovăstru, Sighișoara, Apold, Adămuș, 

Aluniș, Cuci, Chiheru de Jos, Lunca Bradului, Miercurea Nirajului, Măgherani, Nadeș, Ogra, 

Saschiz, Sărățeni, Vânători, Viișoara. 

 

O activitate deosebită a fost coordonarea activităţilor legate de constituirea unui număr 

de 11 comisii de evaluare şi coordonarea activităţilor de deplasare în teren, elaborarea 

proceselor verbale la faţa locului, centralizarea obiectivelor afectate, elaborarea rapoartelor de 

sinteză în termen legal și dezbaterea rezultatelor în şedinţele Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă. 

Comisiile de evaluare a pagubelor semnalate pe raza judeţului Mureş au fost constituite 

din reprezentanţi ai următoarelor instituţii: 

 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş; 

 Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureş; 

 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare - Unitatea de Administrare Mureş a Filialei 

Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Mureş - Oltul Superior; 

 Direcţia pentru Agricultură Mureş; 

 Inspectoratul Judeţean în Construcţii Mureş; 

 Consiliul Judeţean Mureş; 

 Direcţia Silvică Mureş; 

 Secţia de Drumuri Naţionale Târgu Mureş; 

 Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Mureș 

 primăriile afectate. 

   Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş a realizat demersuri pentru alocarea de fonduri 

ca urmare a pagubelor semnalate la obiectivele aflate în infrastructura localităţilor, către 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale şi Ministerul Afacerilor Interne. 

  Ca urmare demersurilor noastre a fost alocată suma de 5,032 milioane lei din Fondul de 

intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele 

unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş afectate de calamităţi naturale produse de 

inundaţii prin HG nr. 514/2018 şi HG nr. 563/2018, respectiv: Sighișoara, Apold, Cuci, Ogra, 

Saschiz, Sărățeni, Lunca Bradului, Vânători,  Măgherani și pentru Consiliul Județean Mureș. 
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    În perioada analizată, s-a monitorizat modul de utilizare a sumelor alocate şi stadiul 

în care se află lucrările de refacere a obiectivelor incluse în hotărârile menţionate și s-au 

organizat verificări la fața locului, dispuse prin ordin al prefectului. 

Având în vedere faptul că, pe parcursul anului 2018 instituţia noastră a fost informată de 

mai multe autorităţi ale administraţiei publice locale în legătură cu producerea unor 

evenimente pe plan local, ca urmare a prezenţei unor exemplare de urs și a 

evenimentelor produse în data de 1 octombrie 2018 pe raza județului Mureș, respectiv atacul și 

rănirea gravă a unui număr de trei persoane de către exemplare din specia urs, s-au realizat 

demersuri către Ministerul  Afacerilor Interne, Ministerul  Apelor  și  Pădurilor, Ministerul 

Mediului pentru a se iniţia măsuri de prevenire a pagubelor şi de protecţie a vieţii oamenilor, 

inclusiv pentru modificarea legislației în ceea ce privește intervenția în zone locuite ca urmare a 

prezenței animalelor sălbatice din speciile protejate. 

În acelaşi context, Instituţia Prefectului a constituit prin ordin al prefectului un grup de 

lucru pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de prezența animalelor 

sălbatice în zone locuite și pentru aplicarea Ordinului Ministrului Mediului  nr. 1169/2017 

pentru aprobarea nivelului de intervenţie în cazul speciilor de urs şi lup, în interesul sănătăţii şi 

securităţii populaţiei şi în scopul prevenirii unor daune importante.  

Pe această linie, s-a solicitat Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş şi Ministerului 

Mediului realizarea de analize privind aplicarea în cazurile sesizate a dispoziţiilor art. 1 din Anexa 

4 a HG nr. 1679/2008, potrivit cărora gestionarii fondurilor cinegetice sunt obligaţi să 

întreprindă acţiuni pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de 

faună de interes cinegetic. 

 

H. MONITORIZAREA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN JUDEȚ PENTRU 

ASIGURAREA ORDINII PUBLICE 

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 1, alin. (3) şi ale art. 19, litera (i) din Legea nr. 

340/2004, republicată, privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările 

ulterioare, prefectul este garantul respectării legii şi a ordinii publice la nivel local şi dispune 

măsurile corespunzătoare pentru prevenirea infracţiunilor şi apărarea drepturilor şi a siguranţei 

cetăţenilor, prin organele legal abilitate. 

În perioada analizată, Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş a cooperat cu instituţiile 

specializate pentru planificarea şi organizarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică pe raza 
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judeţului Mureş. Executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice programate 

a făcut obiectul monitorizării permanente din partea prefectului şi a instituţiei prefectului. 

Astfel, prin intermediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „col. Sabin Motora”  Mureş, 

Grupării de Jandarmi Mobile „Regele Ferdinand I” Târgu Mureş şi a Inspectoratului de Poliție 

Județean Mureș s-au asigurat măsurile de ordine şi siguranţă publică în cadrul unor 

manifestări, întâlniri, festivaluri, competiţii şi jocuri sportive, fiind executate: 

 misiuni de asigurare/restabilire a ordinii publice, 

 misiuni de menţinere a ordinii publice, 

 acţiuni în cooperare cu alte instituţii etc. 

    Pe lângă cele de mai sus, Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş a fost reprezentată prin 

subprefect în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, structură înfiinţată pe lângă 

Consiliul Judeţean Mureş a cărei activitate se desfăşoară în interesul comunităţii, formată din 

15 membri. 

    Pe parcursul anului 2018, prin intermediu ATOP s-a întrunit în 12 ședințe, în care a  

urmărit: 

 stabilirea măsurilor pentru protejarea intereselor comunităţii şi asigurarea climatului de 

siguranţă publică; 

 soluţionarea de către organele de poliţie a sesizărilor adresate, referitoare la încălcarea 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului; 

 organizarea de consultări cu privire la priorităţile siguranţei persoanei şi a ordinii 

publice; 

 aplicarea legislatiei în domeniul pescuitului recreativ sportiv în bazinele hidrografice și 

heleșteele din județul Mureș; 

 identificarea principalelor motive care au stat la baza plângerilor formulate de cetăteni 

împotriva cadrelor de poliție; 

 identificarea problemelor partenerilor sociali din domeniul transporturilor de bunuri și 

persoane;   

 realizarea analizei privind infracționalitatea stradală și problemele întâmpinate pe linia 

siguranței publice; 

 realizarea indicatorilor de performanță pe semestrul I 2018 la nivelul Inspectoratului de 

Poliție Județean Mureș, analiza dotărilor și a încadrării cu personal, derularea protocoalelor de 

colaborare privind activitățile cu caracter preventiv; 

 analiza activitații secțiilor de poliție rurală;  

 organizarea de vizite în teritoriu; 
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 realizarea audienței publice cu reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Mureș, 

reprezentanți ai profesorilor, părinților și elevilor. 

Potrivit reglementărilor H.G. nr. 116/2002 pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Comisiei Naționale de Acțiune împotriva Violenței în Sport și ale Legii 

nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor 

sportive, la nivelul judeţului Mureş funcţionează Comisia Județeană de Acțiune împotriva 

Violenței în Sport. Din această structură fac parte 8 instituţii cu responsabilităţi în domeniul 

prevenirii și combaterii violenței în sport, o asociaţie sportivă şi reprezentanţii Clubului Sportiv 

Municipal Târgu Mureș, pe ramurile sportive reprezentative. 

În anul 2018 au fost organizate două ședințe ale Comisiei având ca temă Analiza 

respectării la nivelul județului Mureș a condițiilor de siguranță a arenelor sportive în care se 

desfășoară competiții și jocuri sportive. În baza prevederilor art. 11, alin. (4) din Legea nr. 

4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și jocurilor sportive, a 

datelor furnizate de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureş și a proceselor verbale 

întocmite conform art. 11, alin (4), Instituția Prefectului – Județul Mureș a informat Primăria 

Municipiului Târgu Mureș și Primăria Orașului Iernut cu privire la măsurile luate cu ocazia 

verificărilor efectuate înainte de începerea sezonului competițional, însoțite de propuneri pentru 

creșterea eficienței acestora. 

 

I. ACTIVITĂȚI PENTRU URMĂRIREA MODULUI DE APLICARE A UNOR ACTE 

NORMATIVE 

 

1. Aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile 

de învățământ, cu modificările ulterioare 

  În anul 2018, prefectul judeţului Mureş a coordonat activitatea de cooperare 

interinstituţională pentru punerea în aplicare a Dispoziţiei MAI nr. I/1068/2016 privind 

intensificarea măsurilor din competenţa structurilor MAI în scopul creşterii gradului de siguranţă 

a elevilor şi a personalului didactic / auxiliar în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de 

învăţământ preuniversitar.  

  Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş a realizat documentarea necesară pentru elaborarea 

analizelor asupra modului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 35/2007 privind creşterea 

siguranţei în unităţile de învăţământ la nivelul judeţului Mureş.  
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  Conform datelor furnizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, la data de 15 

septembrie 2018, în judeţul Mureş existau 623 de unităţi de învăţământ, cu 785 imobile, 

în care erau înscrişi 85.184 de elevi (învăţământ de masă, special şi particular). 

  Instituţia Prefectului a realizat 3 analize privind activitatea desfăşurată de structurile 

MAI, de serviciile publice deconcentrate şi autorităţile publice locale  şi rezultatele obţinute 

pentru creşterea gradului de siguranţă în zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

Principalii indicatori rezultați la sfârșitul anului 2018 au fost următorii: 

 asigurarea pazei în unitățile școlare: 349 cu pază proprie și societăți specializate, 250 cu 

supraveghere video, 24 fără pază. Lunar au acționat în medie 145 forțe de ordine 

(poliție, jandarmerie, poliție locală) pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și 

cadrelor didactice; 

 unități școlare fără gard împrejmuitor: 9 clădiri din UAT-urile Band, Sărmașu, Sighișoara, 

Nadeș, Bălăușeri; 

 unități școlare cu iluminat necorespunzător: 17  

 număr acte de violență în școli în semestrul I al anului școlar 2018-2019: 60 din care 12 

au fost sesizate prin 112, fiind realizate 10 analize de caz de către IPJ împreună cu 

unitățile școlare. În semestrul I, infracționalitatea sesizată a scăzut cu 39,9% față de 

perioada similară a anului școlar anterior. 

 48 unități școlare fără autorizație sanitară din 17 UAT: Târnăveni, Breaza, Apold, Hodoșa, 

Viișoara, Coroisânmărtin, Gălești, Papiu Ilarian, Band, Băgaciu, Grebenișu de Câmpie, 

Miercurea Nirajului, Ghindari, Bahnea, Gănești, Valea Largă, Vărgata. Acestea au 

funcționat pe baza programelor de conformare asumate, pe care nu le-au îndeplinit. 

 34 unități de învățământ fără autorizație de secutitate la incendiu din 21 UAT: Târgu 

Mureș, Sighișoara, Reghin, Sângeorgiu de Pădure, Miercurea Nirajului, Ceuașu de 

Câmpie, Livezeni, Fărăgău, Gornești, Gurghiu, Pănet, Pogăceaua, Răstolița, Râciu, 

Saschiz, Sânger, Sântana de Mureș, Ibănești, Vărgata, Viișoara, Zagăr. ISU a efectuat 

controale depistând deficiențe la 27 unități de învățământ, la sistemele de încălzire, iar la 

3 unități de învățământ și deficiențe PSI. 

Pe acestă linie, a fost reevaluat Planul Teritorial Comun de Acțiune pentru 

creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței 

juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar pentru anul 

școlar 2018-2019. 
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În acest domeniu, au fost organizate  întâlniri la Instituţia Prefectului, problemele fiind 

abordate şi în cadrul Colegiului Prefectural al Judeţului Mureş, precum şi la nivelul Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Mureş. 

Măsurile principale iniţiate la nivelul judeţului Mureş în perioada de referinţă au fost 

următoarele: 

 colaborarea cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş şi Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Mureş, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „col Sabin Motora” Mureş, 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş; 

 identificarea unităţilor de învăţământ din judeţul Mureş care nu au gard 

împrejmuitor şi a celor care nu au asigurată paza; 

 analizarea unităţilor de învăţământ sub aspectul dotării cu pază umană, sisteme 

electronice de supraveghere şi alarmare, împrejmuiri, iluminat public; 

 includerea fiecărei unităţi de învăţământ în Planul unic de ordine şi siguranţă 

publică, pe itinerariile de patrulare auto şi pedestră; 

 desemnarea de poliţişti care răspund în mod direct de prevenirea şi combaterea 

fenomenului antisocial; 

 verificarea societăţilor comerciale amplasate în imediata vecinătate a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar cu privire la respectarea categoriilor de produse ce pot fi 

comercializate minorilor; 

 solicitarea de date şi informaţii autorităţilor administraţiei publice locale din judeţul 

Mureş.  

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al Județului Mureș a desfășurat 

controale de specialitate la unitățile de învățământ din județul Mureș. 

 Prin intermediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş s-a solicitat celor 102 primării din 

judeţ iniţierea de măsuri pentru derularea în condiţii de siguranţă anului şcolar 2017-2018, 

respectiv 2018-2019, inclusiv pentru asigurarea resurselor financiare necesare pentru pază şi 

pentru realizarea împrejmuirilor.  

Pe această problematică, în perioada de referinţă nu s-au înregistrat fapte 

grave care să afecteze procesul de învăţământ. 
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2. Aplicarea dispozițiilor HG nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru 

școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru 

implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018 

Instituția Prefectului – Județul Mureș a urmărit punerea în aplicare a  dispoziţiilor H.G. nr. 

640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și 

pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, modificată 

și completată ulterior prin Hotărârea Guvernului nr. 533/2018. Astfel, la nivelul judeţului 

Mureş funcţionează Comisia județeană Mureș pentru implementarea Programului 

pentru școli al României în perioada 2017-2023, constituită prin Ordinul Prefectului nr. 

414/2017, a cărui componenţă a fost actualizată în anul 2018 prin ordine ale prefectului.  

Comisia este formată din prefectul județului Mureș, în calitate de coordonator, 

președintele Consiliului Județean Mureș, inspectorul școlar general și directori ai serviciilor 

publice deconcentrate din județul Mureș și ai altor instituții cu atribuții în domeniu. 

Au fost desfășurate activități precum: 

 organizarea de către Instituția Prefectului – Județul Mureș a unei ședinței de lucru, în 

cadrul căreia membrii Comisiei județene Mureș pentru implementarea Programului 

pentru școli al României în perioada 2017-2023 au stabilit și votat lista 

fructelor/legumelor propuse a fi distribuite în anul școlar 2018-2019 și măsura educativă 

care va însoți distribuția produselor; 

 solicitarea lunară a unor informări privind activitatea derulată de către Direcția de 

Sănătate Publică a Județului Mureș, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 

Alimentelor Mureș și Consiliul Județean Mureș; 

 solicitarea unor informări referitoare la derularea la nivelul oraşului Miercurea Nirajului a 

Programului pentru şcoli al României şi stadiul încheierii contractelor de achiziție publică 

a produselor destinate preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ, având în 

vedere faptul că Primăria și-a asumat organizarea la nivel local a procedurii de 

contractare a produselor pentru anul şcolar 2018-2019; 

 colaborarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş în vederea transmiterii la Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a informaţiilor referitoare la măsurile educative care 

însoțesc distribuția produselor lactate și de panificație la nivelul unităţilor de învăţământ 

din judeţul Mureş; 

 colaborarea cu Consiliul Județean Mureș în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 

18, alin. (3), lit. b) din H.G. nr. 640/2017 referitoare la informarea publicului larg, prin 
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mijloace de informare în masă adecvate, cu privire la implementarea la nivelul județului 

Mureș a Programului pentru școli al României; 

 transmiterea lunară a unor informări către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale etc. 

Pe parcursul anului școlar s-au livrat produse lactate și de panificație către un număr 

de 60.045 de beneficiari din care 9.797 de preșcolari, 28.246 de elevi ai claselor pregătitoare 

și ai claselor I-IV, 16.672 de elevi ai claselor V-VII și 5.330 de elevi ai claselor a VIII-a.   

 

3.Implementarea Programului Operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate – 

POAD 

Pe linia derulării Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 

2014-2020, în perioada de referinţă, la nivelul judeţului Mureş au fost furnizate datele 

solicitate de Ministerul Fondurilor Europene aferente  distribuțiilor din anii 2014, 2015/2016 şi 

au fost transmise propuneri pentru următoarea distribuire a pachetelor alimentare.  

În perioada analizată, la nivel național nu au fost distribuite pachete alimentare pentru 

populația aflată în grupul țintă, fiind realizate activităţi de colaborare interinstituțională pentru 

rezolvarea solicitărilor adresate instituției noastre de către Ministerul Fondurilor Europene, după 

cum urmează: 

 convocarea unui număr de 23 primării incluse în eşantioane de verifcare:  

 în perioada 18-19 iunie 2018 – s-a desfășurat misiunea de verificare a 

Ministerul Fondurilor Europene în eșantion fiind incluse primăriile: Târgu-

Mureș, Gurghiu, Bahnea, Sovata, Fântânele, Acățari, Suplac;  Ibănești, Ibănești, 

Chețani, Șincai, Bogata, Rușii Munți, Chiheru de Jos, Chibed, Mădăraș  

 în perioada 15 octombrie 2018 – 2 noiembrie 2018 s-a desfășurat misiunea 

de audit în care au fost selectate primăriile: Eremitu, Aluniș, Cuci, Ideciu de Jos, 

Sîntana de Mureș,Târgu Mureș, Sovata. 

 asigurarea suportului tehnic pentru delegaţiile Ministerului Fondurilor Europene și 

a Curții de Conturi a României – Autoritatea de Audit  care au desfăşurat misiuni de verificare la 

nivelul judeţului Mureş; 

 stabilirea numărului total de persoane beneficiare la nivelul judeţului Mureş, pe 

baza datelor furnizate de primării și Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Mureș, 

defalcat pe cele două categorii de beneficiari  -  venit minim garantat, acordat în baza Legii nr. 

416/2001 și alocaţie pentru susţinerea familiei, acordată în baza Legii nr. 277/2010, necesar 

Ministerului pentru demararea procedurii de achiziţie publică; 
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 informarea primăriilor din județ în legătură cu  modificările legislative intervenite 

ca urmare a abrogării HG nr. 799/2014 și intrarea în vigoarea a Hotărârii Guvernului nr. 

784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului 

operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate. 

 

J. ALTE ACTIVITĂȚI 

 

1. Participarea la efectuarea acțiunilor de control în domeniul situațiilor de urgență 

   Pe linia situaţiilor de urgenţă, în perioada de referinţă, au fost dispuse următoarele 

acţiuni de control prin ordine ale prefectului, care au fost coordonate de instituţia noastră: 

 constatarea şi evaluarea pagubelor produse de fenomenele hidro-meteorologice 

pe raza unor unităţilor administrativ - teritoriale: finalizate cu 35 procese verbale, la care 

au participat 9 instituţii cu funcţii de sprijin şi reprezentanţi ai primăriilor afectate;  

 verificarea salubrizării cursurilor de apă, a realizării şi întreţinerii şanţurilor şi 

rigolelor în localitățile din judeţul Mureş de către comisia formată din 5 instituţii la toate 

cele 102 unităţi administrativ teritoriale; 

 verificare construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe 

raza judeţului Mureş la care au participat 6 instituţii cu funcţii de sprijin și reprezentanți 

ai Ministerului Apelor și Pădurilor; 

 verificarea stadiului de realizare a lucrărilor de refacere a obiectivelor  

afectate de inundații din județul Mureș pentru care au fost alocate sume din Fondul 

de intervenție la dispoziția Guvernului în anul 2018, la care au participat 6 instituţii cu 

funcţii de sprijin.  

 

2. Rezolvarea solicitărilor adresate instituției de către alte entități publice 

       Prin intermediul Serviciului de monitorizare a instituţiilor publice şi situaţii de urgenţă, au 

fost realizate demersuri către instituţii judeţene şi centrale pentru susţinerea unor 

solicitări de sprijin adresate Instituţiei Prefectului - Județul Mureș de către alte entităţi 

publice, între care pot fi amintite următoarele: 

 către primăriile din județul Mureș pentru identificarea proprietarilor care dețin fond forestier 

cu o suprafață de până la 30 ha inclusiv, la solicitarea Ministerului Apelor și Pădurilor; 

 către primăriile din județul Mureș pentru efectuarea lucrărilor de defrișare/toaletare a unor 

zone de vegetație crescute în rețelele electrice aflate în gestiunea SDEE Mureș, la solicitarea 

SDEE Transilvania Sud; 
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 către primăriile din județul Mureș pentru comunicarea numărului de asistenți personali și grila 

de salarizare care se aplică acestora în anul 2018, la solicitarea Consiliului Național al 

Dizabilității din România; 

 către primăriile din județul Mureș pentru informarea cetățenilor referitor la Registrul 

Electronic al Animalelor Domestice și de Companie; 

 către primăriile din județul Mureș pentru măsuri de retragere în exploatațiile de origine a 

tuturor porcilor de la stânile și cantoanele silvice din județul Mureș, la solicitarea Direcției 

Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Mureș; 

 către Inspectoratul Școlar Județean Mureș pentru activități de promovare și formare în  școli 

a obiceiurilor de alimentație corectă, la oferta de sprijin a Federației Italiene a Bucătarilor; 

 către Direcţia  de Sănătate Publică a Judeţului Mureş, Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Mureş și Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranta Alimentelor Mureş pentru măsurile 

de stopare a invaziei de cosași,  la solicitarea Primăriei Ceuașu de Câmpie; 

 către Ministerul Mediului pentru aprobarea de urgență a derogărilor privind recoltarea și 

capturarea exemplarelor de urs care au facut pagube materiale sau au atacat persoane în 

judeţul Mureş; 

 către Ministerul Sănătăţii ca urmare a sesizării Institutului de Medicină Legală Târgu Mureş şi 

a  solicitării de sprijin  pentru rezolvarea problemei sediului Institutului; 

 către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice pentru  aprobarea  a cinci Note 

de fundamentare şi alocarea unor sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, 

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 pentru unele unităţi administrativ teritoriale din 

judeţul Mureş afectate de calamităţi naturale;  

 către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice pentru aprobarea Notei de 

Fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului, 

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru oraşul Miercurea Nirajului; 

 către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș pentru alocarea de fonduri 

Primăriei Orașului Iernut în conformitate cu prevederile art. 6, alin. 6 și alin. 15 din Legea 

bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2 din 3 ianuarie 2018; 

 către Primul-ministru al României, pentru identificarea de soluții în vederea recuperării 

sumelor de bani cuvenite membrilor Asociația Investitorilor FNI – 2009 Târgu Mureș, foști 

investitori ai Fondului Național de Investiții; 

 către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Colonel Sabin Motora” Mureş, Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean Mureş, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General Serviciul 

Comisariatul Judeţean Mureş și Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş, în vederea 
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dispunerii de măsuri pentru prevenirea și combaterea faptelor infracționale și 

contravenționale privind activitățile de braconaj și poluare a fondului piscicol; 

 către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale pentru modificarea  Ordonanţei Guvernului nr. 

26/2000; 

 către Consiliul Judeţean Mureş pentru solicitarea dimensionării necesarului formularelor 

pentru atestatul de producător şi al carnetului de comercializare, pentru demararea urgentă 

a procedurii de achiziţie a noilor formulare, în aplicarea prevederilor Legii nr. 170/2017; 

 către Agenţia Naţională ADI EURONEST –  în vederea dezvoltării de politici şi mecanisme în 

domeniul serviciilor de utilitate publică, prin entităţi asociative de tip inter - comunitar şi 

promovarea parteneriatelor public - privat pentru o dezvoltare sustenabilă a comunităţilor; 

 către  Agenţia Naţională pentru Romi pentru comunicarea situațiilor elaborate și a raportului 

de progres pe semestrul I 2018; 

 către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale referitor la centralizarea posturilor  

administratorilor publici şi a asistenţilor sociali din judeţul Mureş; 

 către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice referitor la implicaţiile Legii 

590/2003 privind tratatele;  

 către Banca Mondială - The World Bank Office pentru prioritizarea listei proiectelor 

metropolitane;  

 către Ministerul  Culturii  și  Identităţii  Naţionale pentru restaurarea unor biserici; 

 către Ministerul Afacerilor Externe  pentru comunicarea  situaţiei  sintetice a cartografierii şi 

descrierii standardelor privind organizarea Reuniunilor Preşedinţiei UE 2019, PRES RO2019 

în judeţul Mureş.  

 

3. Studii şi rapoarte 

În cadrul activităţilor de management ale prefectului s-a următit elaborarea de studii, 

rapoarte şi lucrări cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, între care se pot 

aminti : 

 Raportul de evaluare a activităţii al Instituției Prefectului - Județul Mureș pe anul 2017; 

 Raportul privind activitatea Comisiei de Dialog Social a județului Mureș pentru anul 2017; 

 Stadiul implementării și adaptării la nivelul județului Mureș a ”Planului Național Comun de 

Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea 

delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar”; 

 Studiu privind monitorizarea calității aerului la nivelul județului Mureș, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 104/2011; 
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 Situația referitoare la unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Mureş, care intră sub 

incidenţa prevederilor H.G. nr. 1206/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a dispoziţiilor 

privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în 

administraţia publică locală, cuprinse în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001; 

 Raportul privind activitatea de soluţionare a petiţiilor şi de primire a cetăţenilor în audienţă; 

 Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 la nivelul Instituţiei Prefectului; 

 Raportul anual privind transparenţa decizională potrivit Legii nr. 52/2003; 

 13 rapoarte privind organizarea şedinţelor lunare ale Comisiei de dialog social a județului 

Mureș;  

 Rapoarte operative, de evaluare şi de sinteză privind efectele fenomenelor hidro-

meteorologice periculoase produse în judeţul Mureş; 

 13 rapoarte privind organizarea şedinţelor Colegiului Prefectural al Judeţului Mureş; 

 3 analize privind aplicarea Legii 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de 

învătământ; 

 12 informări privind activitatea lunară a  serviciilor publice deconcentrate;  

 Situaţii periodice referitoare la aplicarea HG nr. 799/2014 privind implementarea Programului 

Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate cu modificările şi completările ulterioare; 

 Situația privind asistenții sociali din cadrul serviciilor publice de asistență socială și din cadrul 

centrelor de servicii publice solicitată de Ministerul Muncii și Justiţiei Sociale; 

 Situația conținând numerele de cont unic deschise la Trezoreria Statului pentru plata 

obligațiilor fiscale de autoritățile administrației publice locale din județul Mureș; 

 Studiul privind monitorizarea calității aerului și gestionarea eficientă a certificatelor de emisii 

de gaze cu efect de seră la nivelul județului Mureș; 

 Situația implementării Planului de Acţiuni pe anul 2018 privind realizarea Strategiei Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Mureş; 

 Raportul sinteză privind activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele 

persoanelor vârstnice Mureș din anul 2017; 

 Situaţia lunară referitoare la implementarea prevederilor HG nr. 640/2017 pentru aprobarea 

Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Studiu referitor la numărul de sesizări adresate Instituției Prefectului – Județul Mureș sau 

autosesizări ale acesteia, în baza prevederilor alin. (1) al art. 12 din Legea nr. 50/1991, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, în perioada ianuarie 2016-iunie 2018; 

mailto:deconcentrate@prefecturamures.ro


Raportul de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate de Instituția Prefectului – Județul Mureș în anul 2018 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                

 RO540026 Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.1, tel: 0265-263211, int. 1121/fax: 0265-264814 
E-mail: deconcentrate@prefecturamures.ro , web:  https://ms.prefectura.mai.gov.ro 

63  

 

 Studiu referitor la utilizarea limbilor minoritare în cadrul Instituției Prefectului-Județul Mureș 

și a serviciilor publice deconcentrate din județul Mureș; 

 rapoarte trimestriale transmise la Ministerul Afacerilor Interne, referitoare la libera circulaţie a 

persoanelor, mărfurilor şi serviciilor; cele 35 de persoane din grupul de lucru constituit prin 

ordin de prefect,  provin din cadrul  Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş şi al instituţiilor 

descentralizate şi conlucrează pentru identificarea şi eliminarea obstacolelor în calea liberei 

circulaţii a serviciilor, a persoanelor, mărfurilor şi capitalurilor, precum şi a libertăţii de stabilire a 

acestora; 

 sinteză privind strategia de dezvoltare inteligentă a regiunii Centru pentru perioada 2014-

2020; sinteza privind gradul de realizare a Programului  Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 

2020 la nivel naţional, "Gestionarea fondurilor europene, oportunităţile de finanţare a 

obiectivelor instituţionale prin programul de finanţare derulat prin Serviciul pentru Sprijin pentru 

Reformă Structurală”. 

 

4. Colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale 

În anul 2018, Instituţia Prefectului - Judeţului Mureş a colaborat cu autorităţile 

administraţiei publice din judeţ pentru elaborarea unor sinteze sau situaţii referitoare la 

aplicarea actelor normative, pentru susţinerea unor solicitări locale, precum şi pentru 

transmiterea unor informaţii de interes.  

Prefectul judeţului Mureş a dispus diseminarea de informaţii şi luarea de măsuri 

legate de: 

 aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 aplicarea unitară a Ordinului ANSVSA nr. 45/2010 privind condiţiile sanitar-veterinare de 

funcţionare a târgurilor de animale vii; 

 menţinerea unei stări de salubritate corespunzătoare şi ecarisarea teritoriului administrativ; 

 punerea în aplicare la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale a legislaţiei referitoare la 

gestionarea câinilor fără stăpân; 

 organizarea activităților de întreținere a monumentelor și a cimitirelor/parcelelor de onoare 

ale eroilor români sau străni aflate în administrare, conform prevederilor Legii nr. 379/2003 

privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război în contextul cinstirii 

memoriei eroilor căzuți în luptă; 

 colaborarea cu unitățile admnistrativ - teritoriale pentru întocmirea Listei manifestărilor, 

acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului României și Primului Război Mondial la 
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nivelul județului Mureș și transmiterea documentației către Ministerul Culturii în vederea 

alocării de fonduri; 

 colectarea de date pentru fundamentarea propunerilor de standarde de calitate și cost în 

furnizarea serviciilor publice descentralizate, la solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice; 

 aplicarea facilităților fiscale prevăzute de Legea nr. 566/2004 a cooperației agricole, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 organizarea unui nou proiect fotbalistic dedicat comunităților rurale din România, Cupa 

Satelor la Fotbal, ediția 2018-2019; 

 studiul realizat de Asociația Reality Check privind monitorizarea implementării Legii nr. 

248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor din familii 

defavorizate; 

 colectarea de date privind capacitatea serviciilor publice de asistență socială de a utiliza 

tehnologiile informaționale și de comunicație. 

 

5. Organizarea Referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 

7 octombrie 2018 

În perioada de referință la nivelul instituției au fost desfășurate activități pentru punere în 

aplicare a dispoziţiilor legale în vederea organizării la nivelul judeţului Mureş a Referendumului 

naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018, între care pot fi menţionate: 

 Activități generate de aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 744/18 septembrie 2018 privind 

stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru 

buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei 

din 6 şi 7 octombrie 2018; 

 Constituirea Comisiei tehnice și a Grupului tehnic de lucru cu atribuţii de urmărire şi 

soluţionare operativă a problemelor curente din judeţul Mureş cu ocazia organizării şi 

desfăşurării referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 

2018; 

 Asigurarea activităților de secretariat la Biroul Electoral Județean;  

 Operațiuni pregătitoare pentru repartizarea buletinelor de vot și a materialelor necesare 

votării pe  cele 568 de secții de votare organizate în județ;  

 Participare la pregătirea materialelor necesare votării; 
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 Acordarea sprijinului necesar Biroului de Circumscripție Județean pentru preluarea 

rezultatelor și a materialelor specifice procesului electoral; 

 Stabilirea măsurilor pentru derularea în condiții corespunzătoare a procesului electoral,  

 Realizarea operațiunilor financiare specifice. 

 

V. SUPORT DECIZIONAL 

 

1.Controlul intern managerial, registrul riscurilor, registrul procedurilor 

 În ceea ce priveşte dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul 

instituţiei, şi în conformitate cu Ordinul Secretariatului General al Guvernului 600/2018 pentru 

aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, au fost realizate 

următoarele activităţi: 

 elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul 

Instituției Prefectului - Județul Mureș în anul 2018; 

 monitorizarea modului de implementare a sistemului de control intern managerial, 

efectuarea de analize periodice a activităţilor desfăşurate;  

 elaborarea Situaţiei sintetice a rezultatelor autoevaluării anuale, Situaţiei centralizatoare 

anuale privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial, 

Stadiului implementării standardelor de control intern managerial şi a Raportului anual privind 

sistemul de control intern managerial, rezultate în urma încheierii procesului de autoevaluare;  

 evaluarea Instrumentului de monitorizare a standardelor de control intern managerial la 

nivelul Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş pentru anul 2017 și elaborarea Informării privind 

monitorizarea performanţelor la nivelul Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş pentru anul 2017; 

 elaborarea Instrumentului de monitorizare a standardelor de control intern managerial la 

nivelul Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş pentru anul 2018 şi transmiterea documentului 

rezultat pentru a fi luat la cunoştinţă serviciilor/compartimentelor; 

 întocmirea Listei cu situaţiile generatoare de întreruperi identificate la nivelul Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Mureş; 

 elaborarea Planului de măsuri pentru asigurarea continuităţii activităţii la nivelul 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş; 

 elaborarea Listei actelor normative reprezentative utilizate în desfăşurarea activităţii 

Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş; 

 elaborarea Listei obiectivelor specifice, a activităţilor asociate acestora şi a procedurilor 

aferente în cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş; 
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 evaluarea trimestrială a Instrumentului de monitorizare a standardelor de control intern 

managerial la nivelul Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş, pentru anul 2018; 

 actualizarea Ordinelor prefectului privind stabilirea componenţei Comisiei de monitorizare, 

coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern 

managerial, precum și modalitatea de gestionare a riscurilor la nivelul Instituţiei Prefectului – 

Judeţul Mureş; 

 monitorizarea implementării măsurilor de control stabilite la nivelul 

serviciilor/compartimentului din cadrul Instituției Prefectului- Județul Mureș, în vederea bunei 

desfășurări a procesului de gestionare a riscurilor, în perioada 01.08.2017-01.08.2018; 

 întocmirea Rapoartelor anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor 

de la nivelul fiecărui serviciu/compartiment; 

 elaborarea unei informări privind procesul de gestionare a riscurilor la nivelul Instituției 

Prefectului, în perioada 01.08.2017-01.08.2018;  

 declanșarea procedurii de identificare și evaluare a riscurilor care pot afecta realizarea 

obiectivelor, respectarea regulilor și regulamentelor, încrederea în informațiile financiare, 

protejarea bunurilor, prevenirea și descoperirea fraudelor la nivelul serviciilor/compartimentului 

din cadrul Instituției Prefectului- Județul Mureș, stabilirea direcţiilor de acţiune în vederea 

elaborării Registrului de riscuri la nivelul instituției şi analiza acestora; 

 întocmirea unui Calendar al activităţilor; 

 elaborarea formularelor de alertă la risc la nivelul serviciilor din cadrul instituției; 

 elaborarea Registrului de riscuri la nivelul Instituţiei Prefectului – Județul Mureș în care 

au fost identificate 65 de riscuri; 

 stabilirea Măsurilor de control pentru administrarea riscurilor la nivelul 

serviciilor/compartimentului din cadrul Instituției Prefectului – Județul Mureș; 

 întocmirea Planului de implementare a măsurilor de control, în vederea bunei gestionări a 

procesului de gestionare a riscurilor, în perioada 2018-2019. 

  

2. Audit intern 

Compartimentul de audit intern este o structură specializată, distinctă în subordinea 

directă a prefectului, iar sub aspect metodologic şi profesional se subordonează Direcţiei de 

specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Activitatea de audit public intern desfăşurată la Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş este 

supervizată de un auditor desemnat de la Direcţia Generală Audit Intern din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne. 
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La nivelul Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş, în anul 2018, au fost realizate un număr de 

6 (6) misiuni de asigurare, privind următoarele domenii şi teme: 

 Sistemul de control intern/managerial(SCIM) - Evaluarea procesului de dezvoltare 

a sistemului de control intern/ managerial(SCIM);                                                                                                                    

 Arhivare/Petiţii - Evaluarea circuitului documentelor şi arhivarea lor. Gestionarea 

petiţiilor; 

 Procesul electoral - Evaluarea economicităţii, eficienţei şi eficacităţii în utilizarea 

fondurilor pentru finanţarea cheltuielilor ocazionate de organizarea procesului electoral; 

 Înmatricularea vehiculelor şi eliberarea permiselor de conducere - Evaluarea 

conformităţii cu normele legale în ceea ce priveşte înmatricularea vehiculelor; 

 Prevenirea corupţiei - Evaluarea modului de organizare şi funcţionare a componenţei 

de prevenire a corupţiei la nivelul entităţii /instituţiei publice; 

 Conducerea serviciilor publice deconcentrate - Evaluarea respectării dispozițiilor 

legale referitoare la conducerea serviciilor publice deconcentrate. 

În urma misiunilor de audit au fost realizate propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş, precum:  

 Revizuirea fișei postului pentru personalul cu atribuţii privind supravegherea/asigurarea 

întocmirii proiectului de ordin al prefectului pentru desemnarea unui reprezentant al 

Instituţiei Prefectului în comisia de concurs şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor, 

pentru ocuparea funcţiilor publice de director executiv sau a funcţiilor publice specifice 

asimilate acestora, din cadrul  serviciilor publice  deconcentrate; 

 Întocmirea unui plan de acţiune privind inventarierea documentelor create sau deţinute 

ca urmare a activităţii desfăşurate până la data de 31.12.2016, gruparea acestor 

documente în dosare, pe probleme şi termene de păstrare şi predarea lor la depozitul 

arhivei; 

 Elaborarea unui Plan de măsuri pentru toate UAT –urile din judeţ pentru arhivarea 

dosarelor comisiilor locale de fond funciar existente la instituția prefectului. 

 

3.Etică și conduită 

La nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş este desemnat un funcţionar public cu 

atribuţii de consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită, respectiv un 

consilier pentru integritate. 

mailto:deconcentrate@prefecturamures.ro


Raportul de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate de Instituția Prefectului – Județul Mureș în anul 2018 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                

 RO540026 Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.1, tel: 0265-263211, int. 1121/fax: 0265-264814 
E-mail: deconcentrate@prefecturamures.ro , web:  https://ms.prefectura.mai.gov.ro 

68  

 

În cursul anului 2018 au fost transmise Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

Rapoarte privind respectarea normelor de conduită și cu privire la situația implementării 

procedurilor disciplinare, cu respectarea întocmai a termenelor şi a formatelor de raportare. 

Activitatea de formare în domeniul eticii a vizat, ca modalitate de prevenire a încălcării 

normelor de conduită, discuţii informale şi diseminarea de informaţii specifice. 

În perioada de referință nu au fost situaţii în care funcţionari publici din cadrul Instituţiei 

Prefectului – Judeţul Mureş să solicite consiliere etică. 

 

4.Protecția informațiilor clasificate 

Structura de securitate din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş are în 

componenţă un număr de doi consilieri superiori, în subordinea subprefectului, desemnat şef al 

Structurii de securitate. 

Atribuţiile specifice Structurii de securitate vizează implementarea măsurilor de protecţie 

a informaţiilor clasificate la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, respectiv coordonarea 

întregii activităţi de protecţie a informaţiilor clasificate, activităţile realizate fiind următoarele:  

 a fost întocmit Programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate 

deţinute de Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş, document avizat de instituţia abilitată 

și aprobat de conducătorul instituției. În cadrul acestui document au fost elaborate şi Normele 

interne de lucru pe linia protecţiei informaţiilor clasificate în Instituţia Prefectului – Judeţul 

Mureş; 

 a fost monitorizată întreaga activitatea de aplicare a normelor de protecţie a 

informaţiilor clasificate, inclusiv la nivelul celor două servicii comunitare aflate în subordine 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş;  

 au fost efectuate 2 controale pe linia protecţiei informaţiilor clasificate la nivelul 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, unul la Serviciul Public Comunitar Regim Premise de 

Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Mureş şi unul la Serviciul Public Comunitar pentru 

Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Mureș. Ambele controale s-au finalizat cu întocmirea 

Rapoartelor de control;  

 activitatea specifică privind autorizarea accesului la informaţii clasificate  secrete de 

stat şi  secrete de serviciu a vizat realizarea procedurilor pentru emiterea a 10 autorizaţii de 

acces la informaţii clasificate secrete de stat, respectiv pentru 10 autorizaţii de acces la 

informaţii clasificate secrete de serviciu. A fost asigurată evidenţa unui număr de 52 autorizaţii 

de acces la informaţii clasificate; 
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 s-a realizat pregătirea specifică a întregului personal care are acces la informaţii 

clasificate, fiind întocmite fişe de pregătire individuală pentru toţi salariaţi autorizaţi;  

 a fost asigurată exploatarea în condiţii de securitate a SIC şi protecţia datelor în 

sistemului INFOSEC;   

 a fost întocmită documentaţia necesară emiterii unui număr de 10 ordine ale 

prefectului în sfera de competenţă; 

În anul 2018 nu a fost înregistrat nici un incident de securitate.   

 Personalul din cadrul Structurii de securitate a derulat şi alte activităţi, după cum 

urmează:  

 administrarea şi gestionarea întregului sistem informatic al instituţiei; 

 efectuarea inventarului anual la nivelul instituţiei;  

 activităţi în domeniul prevenirii corupţiei şi monitorizării riscurilor la corupţie; 

 activităţi de implementare la nivelul instituţiei a sistemului de control intern/managerial; 

 participarea în cadrul comisiilor de concurs sau de soluţionare a contestaţiilor stabilite la 

nivelul autorităţilor administraţiei publice locale şi a instituţiilor publice deconcentrate, 

conform nominalizărilor primite din partea A.N.F.P. 

 

5.Prevenirea și combaterea corupției 

În cursul anului 2018 la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş reprezentantul 

desemnat consilier de integritate din cadrul Corpului de Control al Prefectului a participat la 

derularea sub coordonarea Serviciului Judeţean Anticorupţie Mureş a acţiunilor de instruire a 

membrilor Grupului de lucru pentru prevenirea corupţiei şi de informare a personalului în 

legătură cu activitatea D.G.A. şi unele cazuri de fapte de corupţie depistate în cadrul unor 

instituţii publice din ţară. 

În cursul lunii ianuarie 2018, la nivelul instituţiei a fost întocmit sub coordonarea 

Serviciului Judeţean Anticorupţie Mureş, Registrul revizuit al riscurilor de corupţie pe anul 2018, 

în programul informatic Managementul Asistat al Riscurilor la Corupţie (M.A.R.C.), introdus de 

Ministerul Afacerilor Interne pentru monitorizarea riscurilor la corupţie identificate de instituţiile 

din subordine. 

 

VI. SERVICII PUBLICE COMUNITARE  

 

1. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA ȘI EVIDENȚA 

PAȘAPOARTELOR SIMPLE 
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Emitere, evidenţă paşapoarte şi probleme de migrări 

Din punct de vedere cantitativ, activitatea S.P.C.E.E.P.S. Mureş desfășurată în anul 2018, 

comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2017, se prezintă astfel: au fost înregistrate un număr 

total de 30.062 (25.403) cereri, din care:  

- 18.249 (12875) cereri pentru paşapoarte simple electronice; 

- 464 (317) cereri pentru paşapoarte simple electronice CRDS; 

- 11.209 (12013) cereri pentru paşapoarte simple temporare; 

- 140 (198) cereri pentru paşapoarte simple temporare CRDS.  

 
 La acestea se adaugă cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice  

aprobate de serviciul nostru şi care au fost depuse de cetăţeni la reprezentanţele diplomatice şi 

oficiile consulare ale României. 

Au fost înmânate titularilor la ghişeu un număr de 26.585 (23.512) paşapoarte 

temporare şi electronice, iar 2.567 (691) de paşapoarte au fost livrate prin curier. 

Un număr de 6 cereri au fost refuzate, acestea neîndeplinind condiţiile legale. 

În perioada analizată au fost înregistrate  31 (23) rebuturi (de laminare/imprimare, 

respectiv emitere). 

 Paşapoarte declarate în perioada analizată, au fost după cum urmează:  

 pierdute – 1.639 (1.230) 

 furate – 2 (3) 

 deteriorate – 9 (4) 

 anulate – 13.323 (10.881)   

În 2018, s-a reuşit menţinerea un ritm ridicat de lucru, s-a înregistrat o creştere majoră a 

cererilor primite la ghişeu, cu 4.659 faţă de numărul cererilor preluate în anul 2017 şi cu 9.893 
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faţă de anul 2016, înregistrându-se astfel o creştere de 20%, respectiv 35% faţă de anii 

precedenţi. 

 Pe parcursul anului 2018 au fost emise 12.490 (12.201) paşapoarte temporare şi  

18.253 (13123) paşapoarte electronice. 

 

 În perioada analizată, au existat 8 (8) persoane cărora le-a fost aprobată la cerere 

renunţarea la cetăţenia română. În ceea ce priveşte cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, 

163 (170) de persoane au solicitat şi au primit avizul de restabilire a domiciliului în România. 

 S-au întocmit 6 (6) Note de constatare, în urma verificărilor activităţii de constatare şi 

sancţionare a contravenţiilor prevăzute de Legea nr. 248/2005. În perioada de referinţă nu s-au 

înregistrat plângeri împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, 

fiind întocmite un număr de 280 (235) procese-verbale în valoare de 11.050 (10210) lei. Din 

totatul 280 amenzi aplicate, 21 nu au fost achitate în termenul legal, procesele-verbale în 

cauză fiind comunicate administraţiilor finaciare în vederea executării silite. 

 S-au întocmit şi prelucrat cu întregul personal, teme de pregătire, urmărindu-se 

îmbunătăţirea pregătirii juridice a cadrelor.  

 

Restricţii 

În perioada analizată, s-au primit de la instanţele de judecată şi parchete un număr de 

1.016 (949) comunicări pentru persoanele împotriva cărora s-a dispus măsura suspendării 

exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate. 

Astfel, au fost implementate un număr de 447 (363) restricţii, din care : 268 (179) 

pentru persoane nedeţinătoare de paşaport, 135 (135) pentru persoane cu paşapoarte expirate 

şi  44 (49) pentru persoane cu paşapoarte valabile. 

 S-au întocmit un număr de 20 (11) procese-verbale de constatare a lipsei de la domiciliu 

a titularilor de paşapoarte pentru care autorităţile în drept au dispus suspendarea dreptului la 

liberă circulaţie în străinătate, fiind întocmite comunicări instanţelor de judecată, în termenul 
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procedural. Au fost retrase în perioada de referinţă un număr de 17 (20) paşapoarte, 

eliberându-se tot atâtea dovezi cu menţionarea temeiului legal. 

 De asemenea, au fost eliberate un număr de 671 (670) adeverinţe referitoare la 

limitarea exercitării dreptului la libera circulaţie a cetăţenilor români în străinătate.  

 
 

Secretariat  

 Au fost înregistrate şi soluţionate în termenul legal 7 (7) petiţii şi un număr de 661 (15) 

cetăţeni au fost primiţi în audienţă. 

          S-au înregistrat 6.369 (7489) documente şi au fost expediate un număr de 1.544 

(1837) documente. 

 În cursul anului 2018, au fost primite 68 de cereri de informaţii de interes public la care 

s-a întocmit şi expediat răspunsul în termenul prevăzut de Legea nr. 544/2001.  

 Activitatea de multiplicare a documentelor clasificate s-a desfăşurat cu respectarea 

prevederilor HG nr. 585/2002, pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a 

informaţiilor clasificate în România. 

 Au fost inventariate ordinele, sigiliile şi ştampilele serviciului, neînregistrându-se pierderi 

sau lipsuri în inventar. 

Arhivă 

 Activitatea desfăşurată pe parcursul anului 2018 în cadrul arhivei serviciului se prezintă 

astfel: au fost clasate la mape  21.641 (16.223) documente şi au fost constituite un număr de 

10368 (9.539) de mape noi. Au fost scanate 3.335 (3.864) de dosare, s-a primit 

corespondenţă de la secretariat însumând 1.022 (1.630) documente şi s-au trimis la alte judeţe 

2.042 (1.813) de cereri. 

Compartimentul informatic 

 Au fost respectate procedurile de lucru pe această linie de muncă. S-a efectuat lunar 

mentenanţa aparatelor de tipărire /laminare, preluare amprente, semnături digitale şi a celor de 

scanare-verificare a calităţii paşapoartelor. 
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Management, control şi îndrumare 

S-a pus accentul pe integritatea profesională şi morală a personalului, s-a urmărit ca 

întreaga activitate să se desfăşoare cu respectarea prevederilor legale în domeniul evidenţei şi 

eliberării paşapoartelor simple : Legea nr. 248/2005, cu modificările şi completările ulterioare şi 

H.G. nr. 94/2006, a Ordinele M.A.I. şi Regulamentele de ordine interioară,  în concordanţă cu 

Normele de calitate a muncii în relaţiile cu cetăţenii. 

Menţionăm  buna colaborare cu lucrătorii Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mureş pe 

linie de restricţii şi la sprijinul acordat în teren în vederea ridicarii paşapoartelor cetăţenilor 

români cărora le-a fost suspendat dreptul la liberă circulaţie în străinătate sau pentru anunţarea 

familiilor cetăţenilor români accidentaţi / decedaţi şi a minorilor cetăţeni români abandonaţi în 

străinătate şi de asemenea cu lucrătorii Serviciului de Informaţii şi Protecţie Internă pentru 

judeţul Mureş, a Serviciului Judeţean Anticorupţie Mureş şi Serviciului Român de Informaţii.  

 Au fost întocmite 52 Note de constatare în urma activităţilor de verificare pe diferite linii 

de muncă în baza graficelor de control.  

 În conformitate cu dispoziţia Direcţiei Generale Management Resurse Umane nr. 

2292042/6/02.02.2016 pentru prevenirea sustragerii şi pierderii legitimaţiilor de serviciu, 

creşterii responsabilităţilor personalului în păstrarea şi asigurarea acestora, au fost efectuate 

controale trimestriale asupra modului de păstrare de către personalul din subordine a 

documentelor de legitimare şi a sigiliilor. 

Pe linie de resurse umane, ne-am confruntat la începutul anului cu un deficit de personal, 

cu 4 posturi vacante şi 3 suspendate. În luna august 2018 au fost repartizaţi 2 agenţi de poliţie 

de la Şcoala de agenţi “Septimiu Mureşan” din Cluj-Napoca.  

 A fost aplicată o sancţiune disciplinară unui lucrător din cadrul SPCEEPS Mureş.  

 Au fost luate măsuri de îmbunătaţire a activităţii serviciului în relaţia cu cetăţenii, 

preluarea cererilor efectuându-se în baza programărilor online sau cu bonuri cu număr de 

ordine. În luna august 2018 Serviciul de Paşapoarte Mureş a desfăşurat activităţi de preluare 

cereri şi eliberări paşapoarte în regim de 10 ore zilnic, pentru a veni în sprijinul cetăţenilor care 

depun cereri în această perioadă, în special cetăţenii români care au domiciliul în străinătate. Cu 

sprijinul Direcţiei Generale de Paşapoarte şi a Ministerului Afacerilor Interne s-a realizat o amplă 

campanie de informare a cetăţenilor, referitor la modalităţile de depunere a cererilor, în vederea 

reducerii timpilor de aşteptare şi a cozilor de la ghişee.  
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2.SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI 

ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR 

 

În perioada analizată, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 

Înmatriculare a Vehiculelor Mureş s-a preocupat de îndeplinirea sarcinilor ce-i revin oferind 

cetăţenilor servicii de calitate în baza ordinelor şi dispoziţiilor de linie în vigoare şi al planului de 

activităţi al Serviciului. 

 La data de 1 ianuarie 2018, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 

Înmatriculare a Vehiculelor Mureş era structurat astfel: 

 Şef serviciu 

 Compartimentul Regim Permise de Conducere şi Examinări 

 Compartimentiul Înmatriculare şi Evidenţa Vehiculelor Rutiere 

 Compartimentul Informatic. 

Serviciul are în structură 24 de posturi, din care:  

     - 6 ofiţeri                

  - 16 agenţi               

       - 2 personal contractual.    

În ceea ce priveşte activitatea de secretariat, în perioada analizată au fost primite şi 

soluţionate un număr de 1.295 de petiţii, faţă de 1646 petiţii în 2017 şi au fost primite în 

audienţă un număr de 351 de persoane. 

 

Activitatea desfășurată pe linie de permise de conducere și examinări auto 

La nivelul Serviciului, pe linie de permise de conducere şi examinări auto s-au desfăşurat 

următoarele activităţi: 

 examinarea candidaţilor în vederea obţinerii permisului de conducere atât la proba 

teoretică cât şi la proba practică; 

 preluarea, verificarea şi înregistrarea dosarelor de examinare; 

 introducerea datelor în evidenţa informatizată, în cazul programării-reprogramării, 

înscrierea rezultatelor,  

 generarea programatoarelor şi listarea programatoarelor şi anexelor de examinare la 

proba practică de către şeful Serviciului; 

 introducerea datelor în evidenta informatizată, în cazul preschimbării permiselor de 

conducere; 
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 arhivarea dosarelor de examen ale candidaţilor admişi şi a dosarelor de preschimbare 

a permiselor de conducere după seria de permis, a anexelor candidatilor respinşi şi a 

anexelor candidatilor neprezentaţi după zile de examen în ordinea programatoarelor; 

 preluarea dosarelor de preschimbare a permiselor de conducere; 

 preluarea imaginii; 

 listarea dovezilor înlocuitoare a permiselor de conducere. 

În colaborare cu Instituţia Prefectului a fost stabilită sala adecvată activitaţii de 

examinare la proba teoretică, conform dispoziţiei şefului Serviciului şi localităţile unde se susţine 

proba practică, precum şi modul de organizare, iar în colaborare cu S.P.R. şi traseele folosite la 

proba practică. 

 Activitatea de examinare la proba teoretică se desfaşoară în sistem informatic doar în 

municipiul Târgu Mureş, la sediul serviciului, existând un număr de 10 staţii de lucru. 

În anul 2018, examinarea candidaţilor la proba practică în vederea obţinerii permisului de 

conducere s-a efectuat în cele 4 municipii ale judeţului, după cum urmează: 

 Târgu Mureş,  

 Reghin; 

 Sighişoara; 

 Târnăveni. 

 În cursul anului 2018, la proba teoretică au fost examinaţi un număr de 17.868 

candidaţi, faţă de 20.100 în anul 2017, dintre care 8250  au fost declaraţi admişi (9477 în anul 

2017).  

Un număr de 9.618 au fost declaraţi respinşi (10.623 în anul 2017), ceea ce reprezintă 

un procent de promovabilitate de 46,07% faţă de 47,05% în anul 2017. 

Au fost organizate un număr de 248 de examene, faţă de 247 în 2017, media 

candidaţiilor la proba teoretică fiind de 89 candidaţi/zi, faţă de 86 în aceeaşi perioadă a anului 

2017. 

 În cursul anului 2018, la proba practică au fost organizate un număr de 248 de 

examene, faţă de 247 în anul 2017, iar după generarea programatoarelor au fost planificaţi un 

număr de 16.435 de candidaţi, faţă de 15.058.  

În anul 2018, din 15.386 candidaţi examinaţi (14.946 în anul 2017), au fost declaraţi 

admişi un număr de 6.484 (8.155 în 2017), iar un număr de 8.902 au fost declaraţi respinşi 

(6.791 în 2017), ceea ce reprezintă un procent de promovabilitate de 42,13%, faţă de 

54,56% în aceaşi perioadă a anului 2017, după cum urmează: 
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ctg Anul Persoane 
programate 

Persoane 
examinate 

admişi respinşi neprezentaţi 

A 2018 195 160 156 4 35 

2017 220 186 180 6 34 

A1 2018 92 80 77 3 12 

2017 82 63 63 0 19 

A2 2018 62 54 53 1 8 

2017 66 58 57 1 8 

AM 2018 4 4 4 - - 

2017 8 6 6 0 2 

B 2018 14019 13181 5038 8143 838 

2017 13503 12672 6279 6393 831 

C 2018 932 874 513 361 58 

2017 907 859 677 182 48 

CE 2018 766 699 415 284 67 

2017 882 826 661 165 56 

D 2018 236 209 132 77 27 

2017 158 149 120 29 9 

BE 2018 127 123 94 99 4 

2017 132 127 112 15 5 

Tr 2018 2 2 2 0 0 

2017 0 0 0 0 0 

TOTAL 2018 16435 15386 6484 8902 1049 

2017 15958 14946 8155 6791 1012 

 

 În cursul anului 2018, au fost emise un număr de 26.089 permise de conducere 

(30.207 în anul 2017), un număr de 69 (64 în 2017) permise de conducere fiind preschimbate 

din modelul vechi de permis, iar un număr de 534 permise de conducere fiind preschimbare a 

unor permise străine ( 514 în 2017). 

 Din raportul operativ de permise rezultă că, în perioada analizată au fost emise un număr 

de 33 de rebuturi permise de conducere, faţă de 57 în aceeaşi perioadă a anului 2017. 

 În cursul anului 2018 s-a continuat activitatea de centralizare a fişelor din clasor, 

rezultând că un număr de aproximativ 19.000 persoane posedau permis de conducere 

modelul vechi. 
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 Din raportul statistic al deţinătorilor de permis de conducere rezultă faptul că, până la 

data de 31.12.2018, în judeţul Mureş, figurează un număr de 209.949 posesori ai 

permisului de conducere în evidenţa informatizată. 

 

Activitatea desfășurată pe linie de înmatriculare și evidență a vehiculelor 

 În perioada supusă analizei, au fost emise un număr de 39.978 certificate de 

înmatriculare, faţă de 42.861 în anul 2017, iar comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut 

se constată o scadere cu 2.883 certificate, au fost efectuate 26.641 radieri (24.860 în 2017), în 

creştere cu 1.781. 

Au fost emise 26.894 de autorizaţii provizorii pentru circulaţie (35.247 în 2017), în 

scadere 8.353 şi au fost eliberate 8 numere de probe societăţilor abilitate. 

 În ceea ce priveşte Parcul auto din judeţul Mureş la data de 31 decembrie 2018, 

erau înmatriculate un număr de 212.146 vehicule, în creştere cu 25.997 unităţi faţă de 

aceeaşi perioadă a anului 2017. 

 În cursul acestui interval, s-au încasat 7,091 milioane lei, din care: 3,270 miliane lei 

reprezentând contravaloarea plăcuţelor cu numere de înmatriculare, 1,829 milioane lei taxe 

privind contravaloarea certificatelor de înmatriculare şi a autorizaţiilor de circulaţie provizorie și 

1,992 milioane lei - contravaloarea permiselor de conducere. 

 Au fost înaintate la D.R.P.C.I.V. documentele din conţinutul a 100 dosare de 

înmatriculare, pentru a fi verificate în statele de provenienţă, 22 dosare au fost soluţionate 

primindu-se acceptul DRPCIV. 

  Nu au fost înregistrate sesizări sau reclamaţii privind activitatea de lucru cu publicul la 

ghişeu.  

 

VII. COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE 

 

În ceea ce priveşte cooperarea interinstituţională, au fost îndeplinite condiţiile 

pentru comunicarea eficientă cu instituţiile publice din judeţul Mureş, autorităţile administraţiei 

publice locale, Consiliul Judeţean Mureş, instituţii de învăţământ superior, sindicate şi patronate 

din judeţul Mureş, organizaţii ale persoanelor vârstnice, ONG-uri, agenţi ecomonici etc. În anul 

2018, a fost o bună colaborare cu instituţiile centrale.  

În materie de relaţii internaţionale, la nivelul instituţiei noastre a fost pus în aplicare 

Ordinul nr. 143/2015 privind activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul 

Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare.  
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Primirea de către prefect sau subprefect a reprezentanţilor misiunilor diplomatice 

acreditate în România, a unor delegaţii formate din reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi 

locale străine, ai mediului de afaceri, ai organizaţiilor nonguvernamentale din alte state sau alte 

asemenea delegaţii, precum și deplasarea în străinătate s-a realizat în limita fondurilor alocate 

în bugetul instituţiei pentru activităţi de relaţii internaţionale cu obţinerea avizului Direcţiei 

Generale Afaceri Europene, Schengen şi Relaţii Internaţionale. 

 Pe parcursul anului 2018, la nivelul Instituției Prefectului – Județul Mureș au avut loc o 

serie de activități pe linie de relații internaționale, astfel: 

 Au fost efectuate două vizite de către Excelența Sa domnul Hans E. Tischler, Consul al 

Republicii Federale Germania la Sibiu, în lunile ianuarie și iunie 2018. La întrevederi au 

participat rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş şi rectorul Universităţii 

„Petru Maior” din Târgu Mureş. 

 În data de 19 ianuarie 2018, Excelenţa Sa domnul ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al 

Republicii Belarus în România, Andrei Grinkevich a întreprins o vizită în judeţul Mureş, având loc 

întâlniri cu Prefectul Județului Mureș, conducerea Consilului Judeţean Mureş, a Primăriei Târgu 

Mureş, a Camerei de Comerţ şi Industrie Mureş, a Universităţii de Medicină şi Farmacie şi a 

Universităţii „Petru Maior” din Târgu Mureş, oameni de afaceri etc.  

 Prefectul judeţului Mureş, dr. Lucian Goga, a primit în data de 06.02.2018, vizita Excelenţei 

Sale domnul ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Africa de Sud în România, 

Jabu Mbalula. La întâlnire a participat şi secretarul 1 politic al ambasadei, domnul Tiba Bethwell. 

 Au avut loc două întâlniri, în data de 14 și 23 martie 2018 cu o delegaţie din Ucraina, scopul 

fiind schimbul de experienţă şi dezvoltarea capacităţii autorităţilor şi instituţiilor din această ţară 

pentru a iniţia şi dezvolta programe în domeniul combaterii violenţei în familie.   Menţionăm că 

ambele delegaţii au fost găzduite de Institutul Est-European de Sănătate a Reproducerii (IEESR) 

din Târgu Mureş, care este partenerul Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA) 

pentru regiunile Europei de Est şi Asiei Centrale, furnizând asistenţă tehnică în 17 ţări, pentru 

consolidarea răspunsului multisectorial la violenţa bazată pe diferenţa de gen. 

 Întâlnire cu Excelența Sa domnul consul general Toth Laszlo de la Consulatul General al 

Ungariei la Miercurea Ciuc, în cadrul căreia s-au abordat şi probleme precum migraţia forţei de 

muncă calificate din ambele ţări, dar şi posibilitatea dezvoltării relaţiilor economice. 

 În data data de 08 iunie 2018  o echipă româno- americană de la Batalionul 1 al Statului 

Major al Forțelor Terestre și militari specializați în afaceri civile de la US Civic Affairs au 

întreprins o vizită în județul Mureș, la care a participat domnul subprefect Nagy Zsigmond. 
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În conformitate cu art. 41 din Legea 590/2003 privind tratatele, urmare a acordării de 

către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a avizelor de oportunitate 

pentru iniţiativa unităţilor administrativ teritoriale de a încheia documente de cooperare cu 

unităţi administrativ teritoriale similare din străinătate şi a avizului pentru conformitate, 

anterior semnării a proiectelor de înţelegeri de cooperare, la nivelul județului Mureș se află în 

monitorizare un număr de 168 contracte de înfrățire, parteneriate. 

Ţările din care provin înfrăţirile sunt: Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Croația, China, 

Danemarca, Estonia, Elveția, Franța, Finlanda, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Lituania, Marea 

Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Moldova, Slovacia, Spania, Suedia, Serbia, 

Ungaria, Turcia.  

 

VIII. ACCESARE FONDURI EUROPENE 

 

În anul 2018, au fost analizate periodic rezultatele obţinute la nivelul judeţului Mureş în 

procesul de absorbţie a fondurilor europene, prin solicitarea de la autorităţile administraţiei 

publice locale a datelor necesare.  

Astfel, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Mureş au fost atrase sume 

prin 38 de proiecte finanțate din fonduri externe în valoare de peste 1,009 milioane lei.  

De asemenea, autoritățile locale au atras fonduri guvernamenale pentru realizarea 

diferitelor proiecte, astfel: 31 proiecte PNDL I în valoare de 633,6 milioane lei, 151 proiecte 

PNDL II în valoare de 489,6 miioane lei și 142 proiecte PNDR în valoare de 7,2 miliarde lei. 

Unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Mureş au demarat 25 proiecte din fonduri 

proprii  în valoare de 1,7 milioane lei, cu termene de finalizare cuprinse între anii 2019-2021. 

A fost elaborat Planul judeţean de acţiuni pentru promovarea accesării 

fondurilor europene şi intensificarea relaţiilor externe pentru anul 2018, au fost monitorizate 

trimestrial acțiunile transmise de instituțiile publice implicate în promovarea şi accesarea 

fondurilor europene la nivel judeţean, fiind  întocmite rapoarte periodice privind modul de 

realizare al acțiunilor cuprinse în Planul Județean. 

 În vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene, a aportului Instituţiei 

Prefectului – Judeţul Mureş  la dezvoltarea judeţului, au fost diseminate informaţii de actualitate 

prin informări, diverse studii, sinteze, rapoarte, transmise unităţilor administrativ teritoriale şi 

ONG urilor, pe e-mail sau afişare pe site – ul instituţiei, sau fizic la avizier, s-au  organizat şi s-a 

participat la conferinţe, seminarii, dezbateri, sesiuni de lucru,  iar rezultatul acestora a fost 

comunicat celor interesaţi.  
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        În acest sens, în anul 2018, au fost concepute şi redactate un număr de 85 (82 în anul 

2017 ) de informări, rapoarte, sinteze,  pe teme referitoare la proiecte lansate, programe 

de finanţare din fonduri europene, legislaţie specifică, etc. Majoritatea dintre acestea au fost 

publicate pe site-ul Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş şi transmise prin e-mail celor 

interesaţi.  

Pentru cunoaşterea noutăţilor în domeniul fondurilor europene, a facilitării accesării 

acestora, Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş a organizat şi a participat activ la un număr de 

peste 33  (31 în anul 2017 ) conferinţe, seminarii, dezbateri, sesiuni de lucru în colaborare cu 

ministere, instituţii ale statului, ONG-uri, IMM – uri, agenţii naţionale. 

Astfel, în organizarea Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş amintim: 

 două sesiuni de dezbateri cu un grup de ONG-uri invitat de Instituţia Prefectului – Judeţul 

Mureş, referitor la Proiectul Lege cu privire la organizaţiile asociative nepatrimoniale din 

România ; 

 întâlnire cu un grup de ONG-uri pentru a discuta problemele din activitatea acestora şi 

proiectele în care sunt implicate ; 

 o conferinţă realizată în cadrul campaniei „Informare acasă! Siguranță în lume!” , în 

colaborare cu Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi susţinută în cadrul Campaniei 

Naţionale coordonată de acesta, cu participarea secretarului  de stat  Veaceslav Şaramet; 

 dezbateri şi întâlniri cu Fundaţia Comunitară Mureş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, în scopul demarării, lansării şi apoi a evaluării 

proiectului “Oscar - şarpele hoinar”, cât şi a dezvoltării proiectului “Educaţie  rutieră pe 

bicicletă”; 

 sesiuni de lucru, întâlniri cu Asociaţia Ascotid în vederea pregătirii crosului naţional  

“Ascotid Trail Race IV“ – în vederea susţinerii bolnavilor cu diabet pentru implicarea activă 

în viaţa societăţii,  

 conferinţa judeţeană pentru implementarea strategiei de incluziune a romilor– cu 

participarea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Romi. 

 sesiuni de lucru, întâlniri cu  asociaţia  “Viitorul în Zori”, şi instituţiile implicate în proiect – 

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Mureş, Gruparea mobilă de Jandarmi, Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Mureş, Garda de Mediu, Agenţia pentru Protecţia Mediului, în vederea 

organizării desfăţurării la nivel judeţean a Zilei Mondiale a curăţeniei; 

 întâlniri cu ONG Bukner, cu asociaţia „Simion Mândrescu ” în vederea pregătirii şi  

implicării instituţionale a  proiectelor iniţiate de aceştia,etc. 
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Conferinţele mai importante la care Instituţia Prefectului-Judeţul Mureş a participat ca şi 

colaborator în organizarea acestora sau ca invitat şi în care a prezentat punctul de vedere a 

instituţiei, sunt:  

 conferinţe organizate în colaborare cu OJFIR Mureş şi OJFIR Alba – Regiunea Centru , cu  

scopul prezentării noutăţilor din cadrul PNDR 2020; 

 conferinţa internaţională:“Achiziţii publice în contextul accesării fondurilor europene”; 

 lansări de proiecte de interes regional şi implicit judeţean prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014 -2020, realizate  în vederea creării de noi locuri de muncă -

Antreprenoriatul - de la idee la succes!” ;  

 proiectul Start UP HUB Centru/gestionat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în 

parteneriat cu SC DAD Expertise SRL realizat în vederea  accesării fondurilor europene 

pentru înfiinţarea de afaceri non-agricole; 

 conferinţa de lansare a proiectului “De la marginalizare la integrare!” - Programul 

Operațional Capital Uman 2014 -2020; 

 Consorțiul  Regional de Inovare Centru – convocat în vederea discutării şi completării 

Strategiei  de  Specializare Inteligentă pentru regiunea Centru - ADR Centru; 

 conferinţa „SMART START USA” – lansarea unui program pentru IMM-urile cu activitate 

de export, cu preponderenţă pentru USA ; 

 sesiunea de lucru privind  apelul de proiecte în cadrul Priorităţii de Investiţii nr. 3.1.B - 

clădiri publice – ADR Centru; 

 o conferinţă realizată în cadrul campaniei „Informare acasă! Siguranță în lume!”- în 

colaborare cu Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi susţinută în cadrul Campaniei 

Naţionale coordonată de acesta, cu participarea  secretarului de stat Lila Debelka; 

 participarea la consultările publice şi oferirea de soluţii pentru UAT –urile participante la 

Programul competitiv de finanţare ”Investiţii la Nivelul Comunităţilor Locale pentru 

Reducerea Poluării cu Nutrienţi”  - Proiect  ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” – 

Finanțare Adițională (INPCP-AF)  - Ministerul Apelor şi Pădurilor; 

 conferinţa de lansare a proiectului: „SME ACADEMY”- Consiliul Naţional al Întreprinderilor 

Private Mici şi Mijlocii din România, cu participarea preşedintelui CNIMM; 

 simpozionul de comemorare a 150 de ani de la naşterea marii personalităţi a  profesorului 

dr. Simion C. Mândrescu – „omul din spatele Marii Uniri” ; 

 conferinţa „Oportunităţi de dezvoltare a IMM - urilor” - Agenţia Naţională pentru IMM- uri 

Atragerea de Investiţii şi Promovarea Exportului, cu participarea ministrului delegat pentru 

mediul de afaceri, domnul Ștefan Radu Oprea; 
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 seminarul referitor la proiectul Ministerului Apelor şi Pădurilor, "Controlul Integrat al 

Poluării cu Nutrienţi", Sibiu; 

 şedinţe ale Centrului de Dezvoltare Regională Centru Alba Iulia, în vederea prezentării 

stadiului de accesare a fondurilor europene la nivel regional, etc. 

 

Proiecte la care Instituţia  Prefectului - Judeţul Mureş a participat:  

Consecventă obiectivului de a contribui la dezvoltarea judeţului prin diverse modalităţi, 

de a participa la realizarea unei vieţi mai bune pentru societatea civilă, Instituţia Prefectului -  

Judeţul Mureş a desfăşurat activitatea de diseminare a noutăţilor din programele de finanţare 

europene şi guvernamentale, prin  informări  transmise UAT – urilor din judeţ, sesiuni de 

instruire organizate cu acestea, întâlniri cu reprezentanţi ai ONG – urilor şi ai IMM – urilor.  

 De remarcat interesul unui număr semnificativ al  unităţilor administrativ teritoriale din 

judeţ în cadrul proiectului complex  ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”  - 

implementat de Ministerul Apelor şi Pădurilor, prin care se construiesc platforme comunale 

pentru depozitarea gunoiului de grajd. Astfel, după o primă selecţie a documentelor necesare, 

19 UAT – uri au demarat activitatea de pregătire a actelor necesare, dar doar 9 dintre ele  au 

reuşit să îndeplinească toate condiţiile solicitate şi au depus documentaţia completă la Ministerul 

Apelor şi Pădurilor. 4 dintre UAT-uri au fost declarate câştigătoare cu finanţare -  Iernut, Batoş, 

Miercurea Nirajului, Bichiş şi una câştigătoare fără finanţare -  Tăureni. Menţionăm că, la nivelul 

ţării au participat la acest proiect 28 de judeţe, judeţul Mureş situându-se pe locul 4 pe ţară prin 

numărul unităţilor administrativ teritoriale care au intrat la finanţare pentru aceste platforme.  

 Proiecte în colaborare cu Fundaţia Comunitară Mureş : Oskar Șarpele Hoinar, Stradă 

pietonală, Critical Mass; 

 Proiecte ale Ministerului  Educaţiei Naţionale pentru construirea de grădiniţe – la un număr 

de 55 de UAT-uri; centralizarea și expedierea documentaţiilor la Ministerul Educației 

Naționale, în vederea realizării deconturilor aferente investiţiilor făcute pentru 

POR/102018/10/10.1a/APC/7 regiuni şi POR/102018/10/10.1a/APC/BI 7 regiuni; acord de 

parteneriat, declaraţii de angajament şi eligibilitate şi HCL - uri; 

 Proiectul “Ziua Națională de Curățenie 2018”  desfăşurat sub egida “Let’s Do It, România!”  

- fiind cea mai mare mișcare socială din România, cu peste 1.400.000 de voluntari implicați 

în 7 ani de activitate, a determinat Instituţia Prefectului -  Judeţul Mureş să încheie  

parteneriatul  cu  Asociaţia  “Viitorul în Zori”  şi s-a implicat activ în realizarea acestuia în 

UAT-urile din judeţ, coordonând întreaga activitate; 
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 Proiectul “BIOGOV“ - în cadrul programului  de  cooperare interregională INTERREG 

EUROPE, care se desfăşoară la nivelul întregii UE , găsirea de arii naturale protejate - 

participarea în cadrul grupului de lucru pentru realizarea proiectului BIOGOV; 

 Proiectul “Ascotid Trail Race IV“ – cros naţional pentru susţinerea bolnavilor cu diabet 

pentru implicarea activă în viaţa societăţii; 

 Proiectul „Cupa Satelor la Fotbal 2018-2019 ”  - organizat cu sprijinul AFIR, etc. 

 Proiectul Ministerului Afacerilor Interne pentru realizarea  Campaniei Naţionale „O viaţă cât 

un Centenar”  - în contextul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, în scopul celebrării 

persoanelor care împlinesc 100 de ani; 

 prezentarea pe site –ul Instituţiei Prefectului  - Judeţul Mureş a proiectului: „Guvernare 

transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit” -  

cod SIPOCA 35, implementat de Secretariatul general al Guvernului (SGG) și Ministerul 

Afacerilor Interne (MAI), în calitate de partener. 

 

În 2018 Instituţia Prefectului  - Judeţul Mureş a gestionat acorduri de parteneriat   cu : 

 Fundaţia Comunitară Mureş   

 Fundaţia Buckner  

 Fundaţia Alpha Transilvană   

 ONG Ascotid     

 Asociaţia  Simion Mândrescu 

 Asociaţia Viitorul în Zori 

 Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) 

 

Alte activităţi desfăşurate în anul 2018: 

 informarea primăriilor din judeţ în legătură cu depunerea  cererilor unice de plată pentru  

2018 până la 15 mai şi  modul acordare a ajutorului excepţional producătorilor de lapte;  

 participarea la sărbătorirea a 25 ani de la înfiinţarea fundaţiei RHEUMCARE – prezentarea în 

cadrul conferinţei a acordului de parteneriat cu Instituţia Prefectului Judeţul Mureş; 

 activităţi de îndrumare a unităţilor administrativ teritoriale în realizarea anumitor situaţii sau 

a accesării unor fonduri; 

 completarea de chestionare transmise de ministere, cum ar fi chestionarul privind activitatea 

de gestionare a Fondurilor Europene Nerambursabile la nivelul structurilor MAI;  

 participarea la videoconferinţele organizate de Ministerul Afacerilor Interne, referitoare la 

reuniunea lunară a activităţilor realizate domeniul fondurilor externe nerambursabile. 
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Secretariatul General al Guvernului în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne, prin 

Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului, implementează  proiectul 

„Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, 

dialog îmbunătățit” SIPOCA 35. Scopul proiectului este creșterea gradului de transparență a 

actului de guvernare la nivel central și local prin creșterea capacității instituțiilor publice de a 

asigura părților interesate un nivel de acces la informații de interes public și îmbunătățirea 

gradului de participare publică și de armonizare a procesului de consultare pentru asigurarea 

transparenței decizionale.  

În acest sens, Secretariatul General al Guvernului a elaborat o Procedură de sistem privind 

„Comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și 

asigurarea transparenței decizionale”. În vederea bunei implementări a proiectului la nivelul 

județului Mureș, prin ordin al prefectului a fost desemnat un expert local care derulează o 

campanie de informare și oferă asistență tehnică serviciilor publice deconcentrate și unităților 

administrativ-teritoriale. În luna decembrie 2018 au fost organizate 4 întâlniri cu reprezentanți 

ai primăriilor de municipii care îndeplinesc atribuții pe Legea nr. 544/2001 și Legea nr. 52/2003, 

în vederea diseminării Procedurii de sistem menționate și a Ghidului explicativ pentru elaborarea 

și implementarea unitară a acesteia, activitatea de diseminare continuând și în prima parte a 

anului 2019. 

 

IX. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 

 

1.Informare și relații publice  

În cadrul Compartimentului informare şi relaţii publice se desfăşoară activitatea de 

registratură generală, prin care se asigură primirea, înregistrarea, repartizarea şi predarea 

corespondenţei, precum şi expedierea acesteia către destinatari. 

În anul 2018, au fost înregistrate prin registratura generală a instituţiei un număr 

18.480 (20.055 în anul 2017 ) de documente și au fost expediate  8.738 (9.739 în anul 

2017) de acte.  

Din arhiva Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş au fost eliberate un număr de 865 de 

copii după documentele solicitate. 

    A fost asigurată activitatea de secretariat la nivelul cabinetului prefectului şi a 

subprefectului care a presupus : 

mailto:deconcentrate@prefecturamures.ro


Raportul de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate de Instituția Prefectului – Județul Mureș în anul 2018 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                

 RO540026 Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.1, tel: 0265-263211, int. 1121/fax: 0265-264814 
E-mail: deconcentrate@prefecturamures.ro , web:  https://ms.prefectura.mai.gov.ro 

85  

 

 întocmirea şi actualizarea  agendei zilnice conţinând activităţile programate pentru 

prefect și subprefect, ţinând seama atât de evenimentele periodice cât şi de cele cu 

caracter ocazional; 

 întocmirea calendarului de evenimente, care include invitaţiile, convocările, 

programările şi evenimentele protocolare pentru care s-au primit invitaţii oficiale; 

 colaborarea cu serviciile şi compartimentele din cadrul instituţiei, cu autorităţile 

publice judeţene şi locale, cu serviciile publice deconcentrate din judeţul Mureş şi 

Consiliul Judeţean Mureş; 

 distribuirea documentelor repartizate de prefect/subprefect către serviciile şi 

compartimentele din cadrul instituţiei;  

 organizarea primirii cetăţenilor în audienţă; 

 înregistrarea de acte, transmiterea şi preluarea faxurilor; 

 înregistrarea radiogramelor si repartizarea conform rezoluției (689 în anul 2017), a 

ordinelor prefectului (376 în anul 2017), a odinelor de deplasare (455 în anul 2017 ); 

 primirea, înregistrarea  şi expedierea prin poștă a documentelor cu regim special; 

 programarea rezervărilor pentru sălile de ședință. 

 

2.Activitatea de soluționare a petițiilor și  a audiențelor 

 Prin Compartimentul de relaţii publice și apostilă s-a asigurat, în baza Ordinului Prefectului 

nr. 262/2015, înscrierea şi primirea în audienţă a unui număr de 733 (762 în anul 2017) de 

cetăţeni.  Din totalul de 733 cetăţeni primiţi în audienţă:  

 623 au fost consiliaţi de personalul de relaţii cu publicul şi au depus 78 petiţii. 

 14 au fost reîndrumaţi către alte instituţii/structuri MAI, 

 96 au fost primiţi în audienţă la conducerea instituţiei.  

Solicitările formulate de cetăţeni în cadrul audienţelor 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 cu modificările şi completările ulterioare, pentru finalizarea 

procesului de inventariere şi restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate 

în mod abuziv în perioada regimului comunist în România; 

 probleme comunitare şi de administraţie locală, Legea nr. 215/2001; 

 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public; 
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 probleme sociale (locuinţe, ajutoare sociale, alocaţie pentru susţinerea familiei, Legea nr. 

277/2010, Legea nr. 416/2001, locuri de muncă, Legea nr. 76/2002, decontarea 

transportului cadrelor didactice, pensii, educaţie şi sănătate); 

 informaţii privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei 

de circulaţie provizorie, precum şi furnizarea informaţiilor de mediu, informaţii referitoare 

la eliberarea paşapoartelor; 

 soluţionarea dosarelor pentru despăgubiri trimise de către autorităţile publice locale 

pentru  evaluare şi plată la ANRP Bucureşti; 

 probleme de mediu, gestionarea şi soluţionarea unor situaţii de urgenţă, calamităţi 

naturale etc. 

În anul 2018, la Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş au fost înregistrate un număr de        

388 (508 în anul 2017)  petiţii, care au fost soluţionate de către compartimentele specializate 

astfel:  

 339 pozitiv sau parţial; 

 11 negativ;  

 21 au fost clasate;  

 17 au rămas de soluționat în anul 2019.  

    Problematica sesizată de cetăţeni a vizat: nemulțumiri legate de calcularea pensiei, 

obținerea ajutorului social, acordarea lemnelor pentru încălzire, acordarea de materiale de 

construcții, furturi, construcţii fără autorizație, servicii de  furnizare apă potabilă, asfaltarea şi 

modernizarea unor străzi, identificarea unor locuri de muncă, acordarea de locuințe sociale etc. 

 Lunar a fost întocmită nota privind situaţia petiţiilor şi modul de soluţionare. A fost 

elaborat, semestrial şi anual, Raportul privind activitatea de soluţionare a petiţiilor şi de primire 

a cetăţenilor în audienţă. 

În ceea ce priveşte realizarea atribuţiilor de informare, a fost asigurată aplicarea 

prevederilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 

544/2001. A fost întocmit Raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public.  

Informaţiile prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public și OMAI nr.190/2004 au fost afișate la punctul de informare-documentare și au 

fost publicate pe site-ul oficial al instituţiei.   

În perioada de referinţă la nivelul instituţiei au fost înregistrate 156 (114 în anul 2017) 

solicitări de informaţii de interes public, care au fost soluţionate în termen legal. 

De asemenea, a fost elaborat Raportul anual privind transparenţa decizională, 

potrivit Legii nr. 52/2003. 
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Totodată, pentru operativitate în activitatea de relaţii cu publicul la nivelul 

compartimentului s-a constituit registrul „telefonul cetăţeanului” folosit în scopul înregistrării 

unor sesizări şi reclamaţii ale cetăţenilor şi pentru comunicarea cu operativitate a soluţiilor şi 

măsurilor dispuse şi iniţiate pentru soluţionarea problemelor semnalate de cetăţeni. În anul 

2018, la telefonul cetăţeanului s-au înregistrat 132  (120 în anul 2017) apeluri. 

 

3.Apostilarea documentelor 

Biroul apostilă a asigurat înregistrarea şi prelucrarea cererilor privind aplicarea apostilei 

pe actele administrative. În anul 2018, au fost depuse 1335 (1.125 în anul 2017)  cereri şi s-

au eliberat 1.847 (1.548 în anul 2017) de apostile pentru acte oficiale administrative.  

Pentru asigurarea accesului cetăţenilor la acest serviciu, toate datele şi informaţiile 

referitoare la aplicarea apostilei și modificările intervenite au fost afişate şi postate atât la sediul 

instituției, în punctele de acces, cât şi pe pagina web a acesteia. 

La nivelul instituţiei a fost actualizată baza de date cuprinzând numele şi specimenele de 

semnătură şi de ştampilă corespunzătoare persoanelor din cadrul instituţiilor implicate, 

desemnate de conducerea acestora să ateste semnătura, calitatea în care a acţionat semnatarul 

actului şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe actul pentru care se solicită 

eliberarea apostilei. 

 

X. DIFICULTĂȚI IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE. PROPUNERI DE EFICIENTIZARE 

A ACTIVITĂȚII 

 

Anul 2018 nu a fost lipsit de dificultăţi în activitatea instituţiei noastre, însă acestea au 

fost gestionate astfel încât cetăţenii judeţului Mureş să beneficieze de servicii corespunzătoare.  

Între cele mai importante neajunsuri pot fi nominalizate: 

 volum mare de activitate pe toate atribuțiile repartizate, conform fișei postului 

fiecărui funcționar public din cadrul serviciului juridic, necesitând demersuri pentru 

ocuparea posturilor vacante; 

 problemele de personal la cele două Servicii Publice Comunitare; 

 condiţiile de muncă ale personalului din cadrul Serviciilor Publice Comunitare și de 

primire a ale cetăţenilor având în vedere faptul că imobilul necesită reparaţii 

capitale: instalaţie electrică, lift/ascensor, instalaţie de climatizare, măsuri 

suplimentare pentru asigurarea securităţii aparaturii şi documentelor serviciulu; 

 insuficienţa fondurilor alocate pentru perfecţionarea personalului; 
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 dificultăți întâmpinate în arhivarea documentelor precum și spațiu insuficient 

pentru arhiva instituției; 

 dificultăți în întocmirea răspunsurilor la solicitările instituțiilor centrale, întrucât 

autoritățile administrației publice locale (primăriile) nu comunică informațiile cu 

celeritate, fiind necesare demersuri suplimentare. 

 

XI. OBIECTIVE 2019 

 

Obiectivele stabilite de instituția noastră pentru anul 2019 sunt următoarele: 

 Realizarea în judeţul Mureş a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare; 

 Asigurarea şi menţinerea climatului de pace socială; 

 Asigurarea  respectării şi aplicării legilor şi a Constituţiei României;  

 Creşterea nivelului de siguranţă a cetăţeanului;  

 Creşterea performanţei serviciilor şi compartimentelor Instituţiei Prefectului;   

 Garantarea respectării legislaţiei şi verificarea legalităţii actelor emise sau adoptate 

de către autorităţile administraţiei publice locale; 

 Desfăşurarea unor acţiuni de verificare şi control cu privire la respectarea legilor şi a 

Constituţiei României;  

 Organizarea proceselor electorale: alegeri europarlamentare și prezidențiale; 

 Asigurarea creşterii gradului de informare privind programele finanţate din fonduri 

europene şi a gradului de absorbţie al fondurilor europene la nivelul judeţului; 

 Gestionarea situațiilor de urgență; 

 Dezvoltarea managementului instituţional, atingerea obiectivelor prevăzute în 

planurile/programele elaborate la nivelul Instituţiei Prefectului, în condiţii de eficienţă şi 

eficacitate; 

 Îmbunătăţirea comunicării în vederea creşterii calităţii actului administrativ; 

 Ridicarea standardelor serviciilor prestate pentru cetăţeni, în deplină transparenţă 

şi eficienţă; 

 Creşterea gradului de satisfacţie al cetăţenilor, în raport cu serviciile prestate; 

 Creşterea eficienţei şi eficacităţii utilizării resurselor umane, financiare şi materiale 

ale Instituţiei Prefectului; 

 Promovarea imaginii şi activităţii Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureș; 
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 Întărirea măsurilor de protecţie fizică a zonelor în care se gestionează şi sunt 

stocate informaţii clasificate precum și îmbunătățirea performanțelor sistemelor 

informatice pe care se prelucrează documente clasificate; 

 Îndeplinirea atribuţiilor privind prelucrarea, păstrarea şi manipularea datelor cu 

caracter personal. 

 

XII. CONCLUZII 

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş s-a preocupat şi în anul 2018 să asigure un climat de 

încredere, în ceea ce priveşte activitatea proprie şi a serviciilor publice comunitare subordonate, 

adaptându-si activitatea, apreciabilă cantitativ, ca anvergură şi într-o vastă paletă a 

competenţelor.  

 

De apreciat colaborarea deosebită cu stucturile Ministerului Afacerilor Interne, ale 

Ministerului Apărării Naţionale, cu toate instituţiile publice judeţene şi centrale, autorităţile 

administraţiei publice din judeţ, instituţiile de învăţământ superior, sindicatele şi patronatele din 

judeţul Mureş, organizaţii ale persoanelor vârstnice, organizaţiile nonguvernamentale.  
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