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CAPITOLUL IV  

ACTIVITATEA, ATRIBUȚIILE ȘI ACTELE PREFECTULUI 

Secțiunea I. Atribuțiile principale ale prefectului  

ART.13 

(1) Prefectul județului Hunedoara îndeplinește următoarele atribuții principale: 

(a) asigură aplicarea și respectarea Constituției, a legilor, a ordonanțelor și a hotărârilor 

Guvernului, a celorlalte acte normative, precum și a ordinii publice la nivelul județului; 

(b) acționează pentru realizarea în județul Hunedoara a obiectivelor cuprinse în Programul 

de guvernare și dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu 

competențele și atribuțiile conferite de lege; 

(c) acționează pentru menținerea climatului de pace socială, menținerea unei comunicări 

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

tensiunilor sociale; 

(d) colaborează cu autoritățile administrației publice locale pentru stabilirea priorităților de 

dezvoltare teritorială; 

(e) verifică legalitatea actelor administrative ale Consiliului Județean Hunedoara, ale 

președintelui consiliului județean, ale consiliilor locale si ale primarilor din județ; 

(f) aprobă, în calitate de ordonator terțiar de credite, bugetul instituției prefectului; 

(g) aprobă organigrama instituției prefectului, cu încadrarea în numărul și structura posturilor 

alocate de ordonatorul principal de credite; 

(h) utilizează, în calitate de șef al protecției civile, fondurile special alocate de la bugetul de 

stat și baza logistică de intervenție în situații de criză, în scopul desfășurării în bune condiții a 

acestei activități; 

(i) asigură, împreună cu autoritățile și organele abilitate, ducerea la îndeplinire în condițiile 

stabilite prin lege a măsurilor de pregătire pentru situații de urgență și a măsurilor de apărare 

care nu au caracter militar, precum și a celor de protecție civilă; 

(j) dispune, în calitate de președinte al Comitetului județean pentru situații de urgență, 

măsurile care se impun pentru prevenirea și gestionarea acestora și folosește în acest sens 

sumele special prevăzute în bugetul propriu cu această destinație; 

(k) dispune măsurile corespunzătoare pentru prevenirea infracțiunilor și apărarea drepturilor 

și a siguranței cetățenilor, prin organele legal abilitate; 

(l) asigură realizarea planului de măsuri pentru integrare europeană; 

(m) dispune măsuri de aplicare a politicilor naționale hotărâte de Guvern și a politicilor de 

integrare europeană; 

(n) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu instituții similare din țară și din 

străinătate, în vederea promovării intereselor comune; 

(o) asigură folosirea limbii materne în raporturile dintre cetățenii aparținând minorităților 

naționale și serviciile publice deconcentrate în unitățile administrativ-teritoriale în care aceștia 

au o pondere de peste 20%, în condițiile legii. 

(2) Prefectul îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege și de celelalte acte normative, 

precum și însărcinările stabilite de Guvern. 

Secțiunea II. Alte atribuții ale prefectului 

ART.14 

(1) Miniștrii și conducătorii celorlalte organe ale administrației publice centrale din 

subordinea Guvernului pot delega prefectului unele atribuții de conducere și control, precum: 

(a) verificarea modului de utilizare a fondurilor publice alocate serviciilor publice 

deconcentrate; 



(b) verificarea modului de realizare a obiectivelor cuprinse în strategiile sectoriale; 

(c) analizarea modului de realizare a acțiunilor cu caracter interministerial care au ca scop 

creșterea calității serviciilor publice; 

(d) organizarea unor achiziții publice prin programe comune mai multor servicii publice 

deconcentrate din județ; 

(e) reprezentarea în fața instanțelor judecătorești, prin consilierii juridici ai instituției 

prefectului, în cazul în care serviciile publice deconcentrate din subordine nu pot fi mandatate; 

(f) alte atribuții stabilite prin ordin al conducătorului instituției ierarhic superioare serviciului 

public deconcentrat. 

(2) La solicitarea Secretariatului General al Guvernului sau a Cancelariei primului 

ministru, după caz, prefectul asigură, prin consilierii juridici angajați ai instituției prefectului, 

reprezentarea Guvernului sau a prim-ministrului în fața instanțelor judecătorești. 

ART.15 

Prefectul poate verifica măsurile întreprinse de primar sau de președintele Consiliului Județean 

Hunedoara, în calitatea lor de reprezentanți ai statului în unitatea administrativ-teritorială, și 

poate sesiza organele competente în vederea stabilirii măsurilor necesare, în condițiile legii. 

ART.16 

(1) Prefectul poate solicita primarului sau președintelui consiliului județean, după caz, 

convocarea unei ședințe extraordinare a consiliului local sau a consiliului județean în cazuri care 

necesită adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor 

calamităților, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau a epizootiilor, precum și pentru apărarea 

ordinii și liniștii publice. 

(2) În caz de forță majoră și de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor 

unităților administrativ-teritoriale, prefectul poate solicita convocarea de îndată a consiliului local 

sau a consiliului județean. 

ART.17 

În situații de urgență sau de criză, autoritățile militare și organele locale ale Ministerului 

Afacerilor Interne au obligația să-l informeze și să-l sprijine pe prefect pentru rezolvarea oricărei 

probleme care pune în pericol ori afectează siguranța populației, a bunurilor, a valorilor și a 

mediului înconjurător. 

ART.18 

(1) Prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte 

organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul 

județului Hunedoara. 

(2) În exercitarea acestei atribuții, din comisia de concurs pentru ocuparea postului de 

conducător al unui serviciu public deconcentrat care își are sediul în județul Hunedoara, face 

parte obligatoriu și un reprezentant al instituției prefectului, desemnat prin ordin al prefectului, 

în condițiile legii.  

(3) Prefectul poate propune miniștrilor și conducătorilor celorlalte organe ale 

administrației publice centrale organizate la nivelul unităților administrativ-teritoriale 

sancționarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate din subordinea acestora. 

ART.19 

(1) Conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe 

ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului au obligația să transmită prefectului 

proiectul de buget. După avizarea acestuia, prefectul înaintează proiectul de buget 

conducătorului instituției ierarhic superioare serviciului public deconcentrat. 

(2) Situațiile financiare privind execuția bugetară, întocmite de serviciile publice 

deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din 

subordinea Guvernului, se transmit prefectului pentru avizare. După avizare, prefectul înaintează 

situațiile financiare conducătorului instituției ierarhic superioare serviciului public deconcentrat. 

(3) Avizul prefectului prevăzut la alin. (2) și (3) are caracter consultativ. 



ART.20 Pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, prefectul poate solicita instituțiilor publice și 

autorităților administrației publice locale documentații, date și informații, iar acestea sunt 

obligate să i le furnizeze cu celeritate și în mod gratuit. 



Secțiunea III. Actele prefectului  

ART.21 

(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, prefectul emite ordine, în condițiile legii. 

(2) Ordinele emise de prefect se clasifică în: 

(a) ordin cu caracter normativ; 

(b) ordin cu caracter individual. 

ART.22 

(1) Ordinele cu caracter normativ emise de prefect se publică, potrivit legii. 

(2) Astfel, ordinul prefectului care conține dispoziții normative, devine executoriu numai 

după ce a fost adus la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al județului 

Hunedoara și prin postarea pe pagina de internet a Instituției Prefectului - județul Hunedoara: 

www.prefecturahunedoara.ro . 

(3) Ordinul prefectului cu caracter individual devine executoriu de la data comunicării 

către persoanele interesate. 

(4) Ordinele emise de prefect în calitate de președinte al Comitetului județean pentru 

situații de urgență sunt executorii și produc efecte juridice de la data aducerii lor la cunoștință. 

ART.23 

(1) Ordinele cu caracter normativ se comunică de îndată Ministerului Afacerilor Interne. 

(2) Ministerul Afacerilor Interne poate propune Guvernului anularea ordinelor emise de 

prefect dacă le consideră nelegale sau netemeinice. 

ART.24 

(1) Ordinele prefectului prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate 

se emit numai după consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor 

și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, organizate 

la nivelul județului Hunedoara. 

(2) Ordinul emis potrivit alin. (1) în temeiul art. 26 alin. (2) din Legea nr. 340/ 2004 

privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu modificările ulterioare, este comunicat 

conducătorului instituției ierarhic superioare serviciului public deconcentrat.  

(3) Prefectul poate propune ministerelor și celorlalte organe ale administrației publice 

centrale măsuri pentru îmbunătățirea activității serviciilor publice deconcentrate, organizate la 

nivelul județului Hunedoara. 
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