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EVENIMENT
24 IANUARIE - ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE
SARBATORITA LA CLUJ

Evenimente:
24 ianuarie 2014 -

INSTITUTIA PREFECTULUI-JUDETUL CLUJ, ÎMPREUNA CU
DIVIZIA 4 INFANTERIE „GEMINA” SI PRIMARIA MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA, AU ORGANIZAT O CEREMONIE PUBLICA DEDICATA ZILEI UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE, LA BUSTUL DOMNITORULUI ALEXANDRU IOAN CUZA.

Ziua Unirii Principatelor Române sarbatorita la Cluj

Repere privind activitatea Serviciului Public
Comunitar pentru eliberarea şi evidenţa Paşapoarte lor
simple Cluj în luna ianuarie 2014
CERERI PRIMITE:
a). Cereri pasapoarte temporare primite:
- 447 simple;
- 4 pasapoarte cu domiciliul in strainatate;
total=451
b). Cereri pasapoarte electronice primite:
-1068 simple:
- 21 pasapoarte cu domiciliul in strainatate
total=1089
c). Cereri primite de la Misiunile Dilpomatice ale Romaniei :
- 152 simple;
- 34 pasapoarte cu domiciliul in strainatate
Total =186
TOTAL CERERI PRIMITE =1726
PASAPOARTE ELIBERATE LA TITULARI:
Pasapoarte electronice=865
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DOVEZI PRIVIND LIMITAREA DREPTULUI LA LIBERA
CIRCULATIE:
TOTAL=166
MENTIUNI PRIVIND SUSPENDAREA DREPTULUI LA LIBERA
CIRCULATIE
TOTAL=93

ianuarie 2014

Permise şi Înmatriculări de Vehicule Cluj în luna

Repere privind activitatea Serviciului Public Comunitar

Pasapoarte temporare=415

Înmatriculări permanente : 2598
Radieri : 1666
Numere provizorii : 2903
Total permise de conducere emise : 1499
Permise străine preschimbate: 54
Planificaţi pentru examen auto : 2800
Promovabilitatea 1 lună 38,8%
Persoane admise : 670 persoane
Secretariat : 281 petiţii soluţionate

ACŢIUNI RELEVANTE LA NIVELUL SERVICIULUI JURIDIC
În luna ianuarie 2014
Acte administrative – hotărâri ale consiliilor locale/Consiliului judeţean
şi dispoziţii ale primarilor/preşedintelui Consiliului judeţean – asupra
cărora a fost exercitat controlul de legalitate:
Total : 3069, din care:
- 79 hotărâri adoptate de Consiliu judeţean
- 30 dispoziţii emise de preşedintele consiliului judeţean
- 234 hotărâri ale consiliilor locale
 2726 dispoziţii ale primarilor
Proceduri prealabile formulate ca urmare a exercitării controlului de
legalitate de către Prefect :23 , din care 13 au ca obiect hotărâri adoptate
de consiliile locale şi 10 au ca obiect dispoziţii emise de primari.
Actele administrative apreciate ca nelegale au ca obiect în principal:
-acordare premii şi prime salariaţi, cu încălcarea legislaţiei din domeniul
salarizării;
-stabilire taxe şi impozite locale cu nerespectarea prevederilor Codului fiscal;
-alocare fonduri culte religioase
S-a promovat 1 acţiune în contencios administrativ – Tribunalul
Cluj:
1. împotriva primarului municipiului Turda, având ca obiect anulare Dispoziţie
nr.956/2013 prin care s-au acordat drepturii salariale necuvenite
I.3. În plus, Instituţia Prefectului Judeţului Cluj este parte în 24 dosare având ca
obiect anulare ordine prefect pentru stabilire salar, respectiv ordine imputare sume
acordate necuvenit.
Instituţia Prefectului Judeţului Cluj este de asemenea parte în 19 dosare aflate pe
rolul Tribunalului Cluj, având ca obiect recunoaşterea limitelor administrative dintre
UAT-uri.
Dosare fond funciar: 39
Dosare premise/înmatriculări:
- 13 dosare noi având ca obiect solicitarea de înmatriculare a vehiculelor fără plata
taxei de emisii poluante/plata timbrului de mediu.
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RELAŢII INTERNAŢIONALE
25 ianuarie 2014, sediul Palatului Administrativ: întâlnire oficială a
Prefectului judeţului Cluj, Gheorghe Ioan Vuşcan, cu E.S. doamna Huo
Yuzhen, ambasador al Republicii Populare Chineze în România, aflată în
vizită la Cluj-Napoca.
Aspecte aduse în discuţie:
 continuarea relaţiilor excelente de colaborare pe care judeţul

Cluj le-a dezvoltat cu Republica Populară Chineză, mai ales în
ultimii doi ani, pe plan economic, cultural şi academic;
 oportunităţile pe care judeţul le oferă potenţialilor investitori
chinezi în direcţia deschiderii relaţiilor de afaceri şi dezvoltării
parteneriatelor de tip public-privat;
 posibilitatea atragerii de investitori chinezi în judeţul Cluj în domeniul industriei

constructoare de maşini agricole, infrastructurii, agriculturii (în special creşterea
plantelor medicinale tradiţionale chinezeşti şi cultivarea leguminoaselor în sere avansate
tehnologic), precum şi în domeniul farmaceutic;
 interesul Republicii Populare Chineze, şi în special al investitorilor chinezi, în
adoptarea legii parteneriatul public-privat, cadru esenţial pentru implementarea de
proiecte investiţionale concrete;
 consolidarea schimburilor cultural-educaţionale între universităţi clujene şi
universităţi chineze.
28 ianuarie 2014, sediul Palatului Administrativ: întâlnire oficială a
Prefectului judeţului Cluj, Gheorghe Ioan Vuşcan, cu E.S. doamna Joanne
Lemay, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Canadei în România,
aflată într-o vizită de prezentare la Cluj-Napoca.
Aspecte aduse în discuţie:
 oportunităţile oferite de judeţul Cluj pentru potenţiale

investiţii şi parteneriate bilaterale;

 similitudinile dintre oraşele canadiene şi Cluj-Napoca:

caracterul multicultural, efortul continuu de a excela în
anumite domenii pentru vizibilitate în regiune, precum şi
dezvoltarea cu precădere a anumitor sectoare- industrial,
financiar-bancar, tehnologia informaţiei, medicină
veterinară;

 importanţa acordată atragerii de investitori canadieni în România, favorabilă în

contextul facilităţilor oferite în urma semnării Acordului Economic şi Comercial
Cuprinzător (CETA) între Uniunea Europeană şi Canada;

 eliminarea în viitorul apropiat a obligativităţii vizelor canadiene pentru cetăţenii

români;

 disponibilitatea de a aprofunda şi întâri relaţiile economice, culturale şi academice

bilaterale.

REPERE ALE ACTIVITĂŢII DERULATE DE INSTITUŢIA PREFECTULUI :
08 ianuarie - Vizita prefectului judeţului Cluj în comuna Jucu, judeţul Cluj
Pefectul Judeţului Cluj, Gheorghe Ioan Vuşcan, a efectuat o deplasare în teritoriu, în comuna
Jucu, la Şcoala Gimnazială „George Bariţiu” şi Şcoala Primară Jucu de Mijloc, pentru a vedea la
faţa locului procesul de instruire şcolară al elevilor, precum şi modul de asigurare al alimentelor
pentru copii, respectiv „cornul, laptele şi mărul”.
A fost vizitat Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică din Jucu şi sediul postului de
Poliţie Jucu, pentru a se evalua starea de infracţionalitate şi modul de implicare al forţelor de
ordine în asigurarea protecţiei cetăţenilor şi bunurilor acestora.
9 ianuarie 2014 –conferinţă de presă
Au fost abordate probleme de maxim interes cu impact direct asupra procesatorilor,
producătorilor şi consumatorilor de produse agro-alimentare.
Laptele românesc – calitate şi tradiţie
Perspective reale de dezvoltare rurală – proiectele de finanţare a micilor fermieri
În vederea corectei informări a populaţiei cu privire la aceste subiecte de actualitate şi maxim
interes, au fost preuzenţi alături de Prefectul Judeţului Cluj Nicolae Pivariu, Director Executiv
Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj, respectiv Ioan Bota, Director
Interimar Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Cluj.

13 ianuarie –Vizită de evaluare a stadiului proiectului de finanţare din fonduri
europene „Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj” – în zona
Pata Rât. Prefectul judeţului Cluj a fost însoţit de către directorul Agenţiei judeţene de
Mediu şi de Inspectorul Gărzii de Mediu Cluj.

14 ianuarie—întâlnire cu scopul clarificării şi normalizării unor aspecte legate de
atribuirea unor rute de transport în comun, din zona metropolitană a Clujului, cu accent
pe Comunele Baciu, respectiv Floreşti.

15 ianuarie—deplasare în teren - Turda şi comune învecinate
Prefectul Judeţului Cluj, Gheorghe Ioan Vuşcan, însoţit de Preşedintele sindicatului
Cartel ALFA, a efectuat o deplasare în judeţ având ca obiective S.C. Sticla Turda S.A.,
Primăria Comunei Mihai Viteazu şi Primăria Comunei Moldoveneşti.
Unităţile vizitate aveau anumite probleme specifice, iar Prefectul Judeţului Cluj a dorit
să evalueze la faţa locului starea de fapt existentă.
AUDIENTE
În lunile noiembrie şi decembrie

au fost înscrise în audienţă la conducerea

instituţiei prefectului un număr de 4 de persoane, dintre care un număr de 1 persoană
a reclamat o serie de probleme care intră în sfera de competenţă a fondului funciar, un
număr de 1 persoană a semnalat probleme sociale, a mai fost semnalată o problemă de e
natură juridică şi a fost înaintată 1 propunere idei de proiecte de dezvoltare a judeţului
Cluj . Un număr de 31 de persoane au primit consultanţă de specialitate şi audienţe la
punctele de informare Turda şi Dej.
Documente apostilate:
Nr. cereri: 144
Nr. acte apostilate: 216
Urmărirea Aplicării Actelor cu Caracter Reparatoriu
Control de legalitate pentru: 42 de dosare constituite în baza Legii nr. 10/2001,
Aviz de legalitate într-un număr de 32 de dosare,
10 dosare au fost returnate la entităţile învestite cu soluţionarea notificărilor;
Au fost emise 5 ordine ale prefectului din care 3 ordine privind modificareacomponenţei
comisiilor locale de fond funciar (Turda, Gherla şi Bobîlna), un ordin privind
modificarea componenţei comisiei locale pentru inventarierea terenurilor Gherla,
respectiv un ordin de modificare a unei decizii a prefecturii din anul 1992, în baza unei
hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile;
Au fost verificate un număr de 30 de dosare transmise de comisiile locale de fond
funciar cuprinzând propuneri de validare anexe, modificări anexe, anulări titluri de
proprietate şi modificări titluri de proprietate.

Reuniunea de lucru din cadrul
proiectului
„Upgradarea
sistemului E-Terra 3 în vederea asigurării suportului compatibil
cu Directiva INSPIRE pentru implementarea instrumentelor
structurale” (cu efecte majore asupra activităţilor ce implică
evidenţa proprietăţii)
31 ianuarie Şedinţa de lucru a Comandamentului instituit pentru
realizarea lucrării de investiţii „Centrala Hidroelectrică cu Acumulare prin
Pompaj Tarniţa-Lăpuşteşti”.
EVENIMENTE:
Prefectul judeţului Cluj, Gheorghe Ioan Vuşcan, a participat
luni, 6 ianuarie 2014 la slujba de Liturghie oficiată în Catedrala
Mitropolitană din Cluj-Napoca de un sobor de preoţi în frunte cu IPS
Andrei, Mitropolitul Clujului.

Participarea prefectului la ceremonia de
comenzii Diviziei 4 Infanterie– Cluj –Napoca.

schimbare

a

Prefectul şi subprefectul judeţului Cluj, Gheorghe Ioan Vuşcan, respectiv Mihnea
Remus Iuoraş, au participat la ceremonia militară de
predare-primire

a

comenzii

Diviziei
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Infanterie

"Gemina".
La eveniment au fost prezenţi ministrul apărării
naţionale, Mircea Duşa, şi şeful Statului Major General,
general-locotenent Ştefan Dănilă.

Contact :
Instituţia Prefectului Judeţul Cluj
400094 ,Cluj-Napoca,
Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 58
telefon: +40-264-503300, +40-264-594888,
fax: +40-264-591637,
E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro,
Web: www.prefecturacluj.ro
Acest material a fost realizat cu sprijinul aparatului de specialitate al Instituţiei Prefectului-Judeţul Cluj

