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INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL HARGHITA 
 

 Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local şi conduce serviciile 
publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice 
teritoriale, conform prevederilor art. 123 din Constituţia României. 
 
 În temeiul prerogativelor conferite de lege, Prefectul este implicat prin acţiunile 
sale în dezvoltarea vieţii economico – sociale a judeţului, ceea ce impune ca Instituţia 
Prefectului să fie o structură modernă, flexibilă, capabilă să urmărească şi să contribuie la 
realizarea politicilor publice. 
 
 Misiunea Instituţiei Prefectului, aşa cum se desprinde din legislaţia în vigoare, 
este implementarea valorilor spaţiului administrativ european: eficacitate, 
responsabilitate, adaptabilitate şi predictibilitate.  
 
Aceasta trebuie să aibă drept finalitate cunoaşterea problemelor cu care se confruntă 
locuitorii şi localităţile judeţului şi identificarea mijloacelor de soluţionare a acestora. 
 
 Valorile pe care s-a bazat activitatea Prefectului şi a Instituţiei Prefectului în anul 2019: 
orientarea către cetăţean, respectul, obiectivitatea, profesionalismul, cooperarea, 
egalitatea de şanse, transparenţa, promptitudinea, performanţa şi integritatea.  
 



INSTITUŢIA PREFECTULUI  JUDEŢUL HARGHITA 
 

Obiective 

 Creşterea gradului de reprezentare a Guvernului în plan local, prin supravegherea respectării 
legii la nivelul judeţului. 

 Întărirea capacităţii instituţionale în activitatea de verificare a legalităţii actelor administrative 
emise/ adoptate de autorităţile administraţiei publice locale. 

 Monitorizarea modului de exercitare de către primari, respectiv preşedintele consiliului 
judeţean a atribuţiilor delegate şi executate de către aceştia în numele statului. 

 Creşterea capacităţii de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 
celorlalte organe ale administraţiei publice centrale, care au sediul în judeţul Harghita. 

 Asigurarea monitorizării respectării legislației specifice privind drepturile minorităţilor 
naţionale. 

 Cooperarea eficientă între structurile implicate în prevenirea şi gestionarea situaţiilor de 
urgenţă. 

 Creşterea nivelului de promovare a valorilor, standardelor şi bunelor practici în administraţia 
publică, în scopul creşterii actului administrativ. 

 Coordonarea şi verificarea activităţilor serviciilor publice comunitare în vederea asigurării 
deservirii cetățenilor. 

 Asigurarea transparenţei  activităţii instituţiei prefectului, prin informarea continuă cu privire 
la activitatea instituţiei şi furnizarea unui spectru larg de informaţii de interes public. 



INSTITUŢIA PREFECTULUI  JUDEŢUL HARGHITA 

 Pentru anul 2019 numărul posturilor aprobate Instituţiei Prefectului Judeţul 

Harghita prin O.M.A.I. nr. II/995/18.04.2019, privind repartizarea numărului şi structurii 

posturilor în anul 2019 pentru Ministerului Afacerilor Interne a fost de 41, din care la 

finele anului au fost vacante 4 posturi . 

 

Numărul de personal aprobat pentru cele două servicii publice comunitare:  

- 13 posturi pentru Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 

Înmatriculare a Vehiculelor Harghita, 

-12 posturi pentru Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa 

Paşapoartelor Simple Harghita). 
 

        În anul 2019 angajaţii instituţiei au fost desemnaţi în 123 de comisii de concurs, în 

calitate de reprezentanţi ai ANFP sau ai Instituţiei Prefectului, pentru ocuparea unor 

funcţii publice la nivelul unităţilor administrativ teritoriale şi ai instituţiilor publice din 

judeţul Harghita. 

 



ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL 
FINANCIAR, CONTABILITATE, RESURSE UMANE ŞI ADMINISTRATIV 

 

Bugetul instituţiei cuprinde două categorii de capitole bugetare şi anume: 
 

51.01.03  

        - Autorităţi publice şi acţiuni externe – Total buget 10.137 mii lei. 

 din care pentru:  

-Alegerile pentru Parlamentul European - Total buget 2.114 mii lei. 

-Alegerile prezidenţiale  - Total buget 3.974 mii lei. 

 

61.50.00  

        - Ordine publică şi siguranţa naţională  - Total buget  2.554 mii lei.  

 

           Sumele prevăzute în buget au fost cheltuite cu respectarea destinaţiei acestora, 
precum şi cu respectarea disciplinei bugetare, potrivit legislaţiei în vigoare şi a 
instrucţiunilor primite de la ordonatorul principal de credite.  



ACTIVITATEA DE  VERIFICARE A LEGALITĂŢII ACTELOR ADMINISTRATIVE,  
A APLICĂRII ACTELOR NORMATIVE ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV 

ACTE ADMINISTRATIVE ADOPTATE ŞI EMISE ÎN ANUL 2019 

Acte 
administrative 

Adoptate/ 
emise 

Supuse 
procedurii 
prealabile 

Atacate în 
instanţa de 
contencios 

Hotărâri 5912 292 10 

Dispoziţii 22358 279 5 

Total 28270 571 15 

 
În anul 2019 au fost supuse verificării legalităţii 28270 acte administrative adoptate de 

autorităţile publice locale, 5912 de hotărâri ale consiliilor locale şi ale Consiliului Judeţean, 
respectiv 22358 dispoziţii emise de către primari şi de către preşedintele Consiliului 
Judeţean Harghita. 

 
În urma verificării legalităţii, au fost supuse procedurii prealabile un număr de 571 de 

acte, din care 15 acte administrative (10 hotărâri şi 5 dispoziţii) au fost atacate în instanţa 
de contencios administrativ.  



Instruirea secretarilor unităţilor administrativ teritoriale cu privire la aplicarea 
actelor normative nou apărute  

  
În cursul anului 2019 a avut loc 1 şedinţă cu secretarii localităţilor din judeţ şi 2 

întâlniri zonale cu secretarii.  
 

Temele prezentate şi dezbătute: concesionarea bunurilor domeniului public al UAT- 

urilor, dezbaterea deficienţelor constatate cu ocazia exercitării tutelei administrative a 

prefectului, activitatea privind reconstituirea dreptului de proprietate, desfăşurarea 

activităţii comisiilor locale de fond funciar, aspecte legate de obligativitatea solicitării 

Avizului Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale conform OUG 

nr. 54/2006, informare pe tema achiziţiilor publice pentru UAT- urile . 

 

În anul 2019 au fost desfăşurate 4 acţiuni de control de fond la următoarele primării: 

Lăzarea, Sânsimion, Dăneşti şi Vărşag. 

 

ACTIVITATEA DE VERIFICARE A LEGALITĂŢII ACTELOR ADMINISTRATIVE,  
A APLICĂRII ACTELOR NORMATIVE ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV 



Reprezentarea Instituţiei Prefectului la instanţele judecătoreşti 
 

 

 În cursul anului 2019, Instituţia Prefectului a avut pe rolul instanţelor de 
judecată un număr de 483 dosare.  

Total  
cauze pe rolul 
instanţelor de 

judecata în 
cursul anului 

2019 

din care: 

Cauze 
fond 

funciar 

Cauze 
contencios 

administrativ 

Autorizaţii 
de 

construire 

Cauze SPCRPCÎV 
Radiere 

autovehicule 

Alte 
cauze  

483 350 16 1 85 31 

Din cele 483 de cauze aflate pe rolul instanţelor de judecată, 139 de cauze au fost 
demarate la instanţele de judecată în anul 2019. 
În cursul anului 2019, în cauzele în care Prefectul judeţului Harghita, respectiv 
Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 
terenurilor au fost parte, s-au pronunţat sentinţe judecătoreşti definitive în 175 de 
cauze. Dintre acestea 154 de cauze au fost soluţionate favorabil Instituţiei Prefectului. 

ACTIVITATEA DE VERIFICARE A LEGALITĂŢII ACTELOR ADMINISTRATIVE,  
A APLICĂRII ACTELOR NORMATIVE ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV 



 
     Activitatea desfăşurată de comisia de disciplină 
 În anul 2019 a fost înregistrată 1 sesizare pe rolul Comisiei de disciplină din cadrul 

Instituţiei, procedându-se la efectuarea cercetării administrative. 
În perioada de referinţă s-au desfăşurat 9 şedinţe ale comisiei. 
 
       Activitatea desfăşurată de Comisia judeţeană de atribuire de denumiri   
În anul 2019, la Comisia judeţeană de atribuire de denumiri au fost înregistrate un 

număr de 5 cereri prin care s-a solicitat avizul Comisiei de atribuire de denumiri judeţeană 
pentru proiecte de hotărâri având ca obiect atribuirea sau schimbarea de denumiri pentru 
străzi şi entităţi sportive din judeţul Harghita. 

 Au fost acordate 5 avize din care 4 favorabile şi 1 nefavorabil.  
 
        Activitatea de Contencios Administrativ 
 În cursul anului 2019, 15 acte administrative au fost atacate de către Prefect la 

instanţa de contencios  administrativ, în cazul unui număr de  4 dosare instanţa a 
pronunţat soluţii în favoarea Prefectului, iar 11 dosare se află pe rolul instanţelor. 

 

ACTIVITATEA DE VERIFICARE A LEGALITĂŢII ACTELOR ADMINISTRATIVE,  
A APLICĂRII ACTELOR NORMATIVE ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV 



 Urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu 

 Aplicarea legilor fondului funciar 

 
     În anul 2019 au fost adoptate un număr de 8 Hotărâri ale Comisiei judeţene pentru 
stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Harghita, referitoare la 588 de 
propuneri de validare şi modificare transmise de către comisiile locale pentru aplicarea 
legilor fondului funciar. 
 
     În acest domeniu au fost emise un număr de 37 de Ordine ale prefectului, în 
conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991, pentru 119 persoane. 
 
      Au fost analizate documentaţiile pentru 90 de propuneri de punere în executare a 
hotărârilor judecătoreşti întocmite de către comisiile locale, pentru executarea unui 
număr de 34 hotărâri judecătoreşti. 
 
 
\ 

ACTIVITATEA DE VERIFICARE A LEGALITĂŢII ACTELOR ADMINISTRATIVE,  
A APLICĂRII ACTELOR NORMATIVE ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV 



Organizarea alegerilor 
 

 Instituţia Prefectului Judeţul Harghita a participat la activităţile de organizare a celor 

două scrutine de alegeri, respectiv: Alegerile membrilor din România în Parlamentul 

European din 26 mai 2019 şi Alegerile pentru Preşedintele României din 10 şi 24 

noiembrie 2019. 

 În urma colaborării foarte bune cu Autoritatea Electorală Permanentă, Direcţia 

Judeţeană de Statistică Harghita, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale Harghita şi cu 

toate instituţiile reprezentate la nivel de judeţ ale Ministerului Afacerilor Interne, 

Instituţia Prefectului Judeţul Harghita a organizat în condiţii de legalitate, imparţialitate 

aceste două alegeri, în perioada electorală nefiind înregistrate nici un fel de incidente. 

ACTIVITATEA DE VERIFICARE A LEGALITĂŢII ACTELOR ADMINISTRATIVE,  
A APLICĂRII ACTELOR NORMATIVE ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV 



 Aplicarea Legii nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate 
abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 

 
 

În anul  2019 au fost verificate 5 dosare întocmite în baza Legii 10/2001, prin care s-a 
propus acordarea de despăgubiri  în condiţiile Legii 165/2013, din care 4  au primit viza de 
legalitate, întocmind-se referate de legalitate pentru fiecare, iar 1 dosar a fost returnat în 
vederea remedierii deficienţelor constatate şi completării cu actele doveditoare necesare. 
 
De la apariţia legii până la finele anului 2019 au fost depuse un număr de 2.331 notificări. 
Au fost soluţionare favorabil 1.228 notificări, astfel: 
- prin restituire  în natură un număr de 440 de notificări; 
- prin propunere de acordare de titluri de despăgubire un număr de 639 de notificări; 
- prin compensarea cu alte bunuri(terenuri) sau servicii un număr de 21 notificări; 
- prin combinarea măsurilor reparatorii – restituire în natură şi titluri de despăgubire sau 
compensare cu alte bunuri – un număr de 128 notificări. 
 

ACTIVITATEA DE VERIFICARE A LEGALITĂŢII ACTELOR ADMINISTRATIVE,  
A APLICĂRII ACTELOR NORMATIVE ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV 



ACTIVITATEA DE CONDUCERE A SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE, 
DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI AFACERI EUROPENE 

  Transpunerea politicilor naţionale în judeţ s-a concretizat prin următoarelele activităţi:  
 

• Întocmirea Planului de acţiuni pe anul 2019 pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 
Programul de Guvernare.  
 
• Întocmirea Raportul Prefectului asupra stării economice - sociale a judeţului Harghita. 
 
• Întocmirea Planului de afaceri europene pentru realizarea politicilor de afaceri 
europene la nivelul judeţului Harghita 2019. 
 
• Organizarea a 12 şedinţe ordinare ale Colegiului Prefectural (51 teme prezentate) şi 
adoptarea unui număr de 3 hotărâri. 
 
• S-au organizat 8 şedinţe ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (2 şedinţe 
ordinare şi 6 extraordinare), fiind aprobate 10 Hotărâri, iniţiindu-se 1 proiect de Hotărâre 
de Guvern în valoare de 1.055,00 mii lei, neaprobat. 
 
• Iniţierea a 2 proiecte de Hotărâri de Guvern pentru alocare de sume UAT-urilor din 
judeţul Harghita în valoare de 45.585 mii lei.  
 

 



Monitorizarea modului de derulare a programelor naţionale în judeţ 
 

Programul pentru şcoli al României aprobat prin H.G. 640/2017:  
Acţiunile de control organizate la iniţiativa Instituţiei Prefectului pe parcursul anului 2019  
la instituţiile cu atribuţii de control în acest domeniu se prezintă astfel:  
 - 217 unităţi şcolare de către D.S.P. Harghita; 
 - 34 unităţi şcolare de către C.J.P.C. Harghita; 
 - 86 unităţi şcolare de către D.S.V.S.A. Harghita. 
 - 78 operatori economici producători/distribuitori. 
În urma acestor acţiuni de control s-au aplicat sancţiuni în valoare de 43.600,00 lei. 
 

Programul pilot de acordare a unui suport alimentar unităţilor şcolare aprobat prin O.U.G. 
97/2018:  
Unitatea şcolară care a fost selectată să piloteze acest program este Liceul ,,Marin Preda”  
Odorheiu Secuiesc care a primit finanţare în valoare de 522,00 mii lei. 
  
Programul de construcţii de locuinţe pentru tineret destinate închirierii derulat prin ANL 
Instituţia Prefectului a întreprins demersuri pentru clarificarea unor aspecte referitoare la 
 stabilirea punctajului şi a modului de repartizare a locuinţelor în unele localităţi ale judeţului . 
In anul 2019 nu au fost demarate investiţii noi. 

ACTIVITATEA DE CONDUCERE A SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE, 
DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI AFACERI EUROPENE 



Programul de Ajutorare a Persoanelor Defavorizate: 
La nivelul judeţului Harghita vor beneficia de acest Program un număr de 22.793 de persoane. 
Programul este structurat pe două componente: 
 - alocarea de produse de igienă – în 3 tranşe 
 - alocarea de produse alimentare – în 6 tranşe 
    
Programul Naţional de Dezvoltare Locală: 
La nivelul judeţul Harghita au fost depuse 150 de proiecte de către 58 de localităţi la care se 
adaugă şi Consiliul Judeţean Harghita. Valoarea totală a proiectelor este de 601.422,600 mii lei. 
 
Alte programe guvernamentale implementate la nivelul judeţului Harghita, au fost cu  
precădere cele aferente domeniului învăţământ, situaţia acestora prezentându-se astfel: 
             ,, Bani de liceu” – 413 beneficiari la nivel de judeţ, valoarea fiind de 250/lună/elev; 
             ,,EURO 200” - 45 de beneficiari/un bon valoric de 200 EURO/an; 
             „Bursă profesională” - 1997 burse acordate lunar în valoare de 200 RON/elevi; 
             ,,Erasmus+” - 63 proiecte dintre care 21 sunt proiecte pentru formare profesională. (336   
elevi implicaţi de la 21 licee tehnologice şi 84 de cadre didactice). 

ACTIVITATEA DE CONDUCERE A SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE, 
DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI AFACERI EUROPENE 



Creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ a fost monitorizată şi asigurată prin activităţile 
desfăşurate de către membrii Grupului judeţean pentru creşterea siguranţei în unităţile de 
învăţământ. Au fost organizate 3 şedinţe ale Grupului în cadrul cărora s-a analizat activitatea 
instituţiilor cu atribuţii în acest domeniu. 

 

Şedinţele Comisiei de dialog social au fost în număr de 11 (10 ordinare şi 1 extraordinară), 
care au oferit partenerilor posibilitatea de a se informa reciproc asupra aspectelor socio-
economice din judeţ, iar prin grija secretariatului au fost comunicate permanent autorităţilor 
centrale date privind modul în care s-au desfăşurat relaţiile de parteneriat.  

 

În judeţul Harghita nu au avut loc acţiuni sau manifestări spontane, asigurându-se un climat de 
pace socială, mai ales prin menţinerea unui contact continuu cu toate nivelurile instituţionale 
şi sociale prin acordarea unei atenţii constante prevenirii tensiunilor sociale. 

       
Biroului Judeţean pentru Romi a desfăşurat 3 şedinţe ale Grupului de Lucru Mixt pentru Romi, 
13 întâlniri de lucru, 1 activitate de diseminare a informaţiilor pentru fonduri nerambursabile, 
fiind întocmite 17 circulare, 20 informări. Au fost efectuate 12 deplasări în localităţile cu 
pondere însemnată a persoanelor de etnie romă. 

  

ACTIVITATEA DE CONDUCERE A SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE, 
DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI AFACERI EUROPENE 



Activităţi 2018 2019 

Examinarea şi avizarea proiectelor de buget şi a situaţiilor financiare  41 41 

Întocmit note de informare privind activitatea SPD 279 319 

Întocmit calendare cu activităţile deosebite ale SPD 48 39 

Participare vizite de lucru la instituţiile publice 10 11 

Participare conciliere între părţi 1 0 

Participare la proiecte şi activităţi cultural - artistice 58 60 

ACTIVITATEA DE CONDUCERE A SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE, 
DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI AFACERI EUROPENE 



Comisii/Comitete 2018 2019 

Colegiul Prefectural 12 12 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 19 8 

Comisia de Dialog Social 12 11 

Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice 11 10 

Comisia Judeţeană privind Creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ 5 3 

Comisia  privind prevenirea şi  combaterea fumatului în unităţile de învăţămâmt şi în spaţiile adiacente acestora 0 1 

Grupul de Lucru Mixt (pentru Romi) 4 3 

Comisia Judeţeană de Acţiune împotriva Violenţei în Sport 4 4 

Comisia Judeţeană privind Incluziunea Socială 1 1 

Comisia judeţeană privind Programul pentru şcoli al României aprobat prin H.G. 640/2017 3 4 

Comisia pentru întocmirea şi actualizarea Registrului de riscuri din cadrul Instituţiei Prefectului 1 1 

Comisia Judeţeană Harghita în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 2 0 

Centrul local de combatere a bolilor din judeţul Harghita 3 4 

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă / situaţii de urgenţă 4 4 

Comisia inter-instituţională judeţeană anti-trafic 1 3 

Consiliul Consultativ al AJOFM Harghita 11 7 

ACTIVITATEA DE CONDUCERE A SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE, 
DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI AFACERI EUROPENE 



 
SUPORT DECIZIONAL 

       Control intern managerial 

A fost elaborat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la 
nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita pentru anul 2019, a fost actualizată 
documentaţia referitoare la monitorizarea funcţiilor sensibile, a fost actualizată lista 
persoanelor care ocupă funcţii sensibile, precum şi planul pentru asigurarea diminuării 
riscurilor asociate funcţiilor sensibile din cadrul instituţiei. 
 

        Registrul procedurilor 

În anul 2019, au fost întocmite/ revizuite 73 de proceduri, 59 de proceduri urmează a 
fi revizuite, 14 proceduri au fost anulate şi înlocuite cu proceduri de sistem. 

La 31.12.2019 la nivelul instituţiei sunt înregistrate un număr de 144 de proceduri. 
 

       Protecţia informaţiilor clasificate 

Structura de securitate a desfăşurat activităţi specifice în domeniul  protecţiei informaţiilor 
clasificate şi a celei de protecţie a surselor generatoare de informaţii – INFOSEC, la nivelul 
Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita fiind respectate prevederile legale în acest domeniu. 

  



SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA ŞI EVIDENŢA 
PAŞAPOARTELOR SIMPLE HARGHITA 

    În perioada supusă analizei au fost înregistrate la ghişeele SPCEEPS Harghita un număr 
de 10.967 cereri în vedere eliberării paşapoartelor simple. 
 

    Din numărul total al paşapoartelor emise, un număr de 3.458 au fost paşapoarte 
simple temporare, iar 7.509 paşapoarte simple electronice. 
 

     În cursul anului 2019, au fost desfăşurate activităţi şi la cele două puncte de lucru 
pentru preluarea documentelor în vederea eliberării paşapoartelor simple electronice, 
Odorheiu Secuiesc şi Topliţa. În aceste ghişee au fost preluate 1.408 cereri. 
 

     În cursul anului 2019 au fost înregistrate la ghişeele serviciului un număr de 150 
cereri de paşapoarte pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate – CRDS. 
 

    Au fost înaintate serviciului un număr de 832 cereri de paşapoarte electronice CRDS, 
care au fost solicitate de cetăţeni români prin misiuni diplomatice şi oficii consulare ale 
României în străinătate.  
 

     La 31.12.2019 serviciul funcţiona cu un număr de 11 poliţişti dintr-un total de 12 
posturi prevăzute în structura organizatorică. 
 



SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI 
ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR HARGHITA 

        În perioada analizată, personalul din cadrul serviciului a desfăşurat activităţi complexe 
de deservire a publicului, astfel:  
      Au fost eliberate 24.893 dovezi înlocuitoare a certificatelor de înmatriculare, 9.684 
autorizaţii provizorii şi au a fost radiate din circulaţie 4.621 vehicule. 
 

     Au fost editate un număr de 18.727 dovezi înlocuitoare ale permiselor de conducere, 
(4.145 în urma examenului pentru obținerea permisului de conducere și 13.060 în urma 
preschimbării). 
 

     Pe linia examinării candidaţilor în vederea obţinerii permisului de conducere: 12.727 
persoane examinate la proba teoretică, fiind declaraţi admişi 5.398 candidaţi, iar 8.469 
candidaţi au susţinut proba practică, fiind admişi un număr de 5.108 candidaţi (procentul 
de promovabilitate final fiind de 24.00 %). 
 

     Alte activităţi: soluţionarea a 3.454 de cereri şi petiţii de competenţa acestui serviciu, 
aprovizionarea compartimentului înmatriculări cu plăci numere de înmatriculare de la 
atelierul de confecţionare, decontarea conform dispoziţiilor în vigoare a sumelor de bani 
încasate din contravaloarea plăcilor cu numere de înmatriculare, soluţionarea operativă a 
verificărilor solicitate de către unităţile de poliţie sau alte instituţii abilitate, primirea în 
audienţă a cetăţenilor. 
 

     La 31.12.2019 serviciul funcţiona cu un număr de 11 poliţişti şi 2 angajaţi, personal 
contractual, dintr-un total de 13 posturi prevăzute în structura organizatorică. 



MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 

  Activitatea de informare şi relaţii publice a vizat analizarea şi actualizarea 
informaţiilor de pe pagina de internet a Instituţiei: hr.prefectura.mai.gov.ro; care 
cuprinde: programul de relaţii cu publicul; furnizarea de informaţii publice prin telefon şi e-
mail respectiv introducerea programărilor on-line pentru următoarele activităţi: 
depunerea documentelor pentru înmatriculare/transcriere, pentru autorizarea provizorie 
pentru circulaţie a autovehiculelor, preschimbarea permiselor de conducere şi eliberarea 
paşapoartelor simple. 

 

 Activitatea de soluţionare a petiţiilor şi  audienţelor 
    Din totalul de 185 de petiţii înregistrate la Instituţia Prefectului, 143 au fost soluţionate 

pozitiv sau parţial pozitiv, 18 negativ, 22 au fost clasate direct, 22 sunt în curs de 
soluţionare.  

 

    Au fost depuse 26 solicitări de informaţii de interes public.  
 

    Au fost primiţi în audienţă la Prefect şi Subprefect - 96 cetăţeni.  
 

    În anul 2019 au fost înregistrate la Instituţia Prefectului un număr de 20846 documente în 
sistemul electronic „Registratură electronică”, 628 Radiograme, 800 Ordine ale Prefectului.  

 

 Apostilarea documentelor 
    Au fost înregistrate 292 cereri pentru aplicarea apostilei, fiind apostilate 376 acte 

administrative.   
 



OBIECTIVE 2020 

    În vederea aplicării politicilor publice, Guvernul prin programul său stabileşte strategii pentru 

atingerea scopului propus în vederea obţinerii schimbărilor favorabile la nivelul administraţiei 

publice. 

- Organizarea în condiţii de legalitate a celor două scrutine electorale: alegerile locale şi 

alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor. 

- Organizarea în condiţii optime a Recensământului agricol 2020. 

- Continuarea procesului de debirocratizare şi simplificare  administrativă. 

- Creşterea eficienţei activităţii privind controlul de legalitate asupra actelor administrative, prin 

îmbunătăţirea relaţiilor de îndrumare a secretarilor unităţilor administrativ teritoriale şi de 

colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale din judeţ. 

- Intensificarea acţiunii de monitorizare a serviciilor publice deconcentrate 



ACTIVITĂŢI CU IMPACT MAJOR ASUPRA  JUDEŢULUI 

Vizita Sanctităţii Sale Papa Francisc I  

 

Organizarea Alegerilor membrilor din România în Parlamentul European şi pentru   

Preşedintele României. 

 

Apariţia şi punerea în aplicare a  O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

Problematica urşilor 

 

Modificarea şi aplicarea legilor fondului funciar 



CONCLUZII 

  
 
 Misiunea Prefectului şi a Instituţiei Prefectului, aşa cum se desprinde din 
legislaţia în vigoare, este implementarea valorilor spaţiului administrativ european: 
eficacitate, responsabilitate, adaptabilitate şi predictibilitate.  
 
 Aceasta trebuie să aibă drept finalitate cunoaşterea problemelor cu care se 
confruntă locuitorii şi localităţile judeţului şi identificarea mijloacelor de soluţionare a 
acestora. 
 
 Toate obiectivele asumate de către Prefect, acţiunile întreprinse ca 
reprezentant al Guvernului în judeţul Harghita trebuie să constituie unul dintre principiile 
fundamentale ale relaţiei dintre cetăţean şi instituţiile şi autorităţile publice. 
 
 Pentru anul 2020 se va continua modernizarea actului administrativ la nivelul 
Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita, proces menit să asigure crearea premiselor 
pentru adaptarea şi funcţionarea acestei instituţii la un nivel european, în condiţii de 
competitivitate şi continuă mişcare.  
 
    



INSTITUȚIA PREFECTULUI  JUDEȚUL HARGHITA 

Vă mulţumim pentru colaborare! 

hr.prefectura.mai.gov.ro 


