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Ziua NATO sărbatorită la Cluj-Napoca

Ziua Distinsilor
Vizitatori a exercitiului
româno-american
Dacian Viper 2014

În data de 29 martie 2004, România a aderat la NATO prin depunerea
instrumentelor de ratificare la Departamentul de Stat al SUA, stat
depozitar al Tratatului Aliantei Nord-Atlantice. Depunerea
instrumentelor de ratificare a fost urmată, la 2 aprilie 2004, de
ceremonia arborării oficiale a drapelului României la sediul NATO.
Începând cu anul 2005, "Ziua NATO" se sărbătoreşte în România
conform Legii nr. 390/2004, în prima duminică a lunii aprilie.

Repere privind activitatea Serviciului Public Comunitar
pentru eliberarea şi evidenţa Paşapoarte lor simple Cluj în
luna aprilie 2014
CERERI PRIMITE:
a). Cereri pasapoarte temporare primite:
- 492cereri pentru eliberarea de pasapoarte simple;
- 11 cereri pentru eliberarea de pasapoarte pentru cetatenii romani cu
domiciliul in strainatate;
total= 503
b). Cereri pasapoarte electronice primite:
-1286 simple:
- 23 pasapoarte cu domiciliul in strainatate
total=1309
c). Cereri primite de la Misiunile Dilpomatice ale Romaniei :
-202 simple;
- 67 pasapoarte cu domiciliul in strainatate
Total =269
TOTAL CERERI PRIMITE SI APROBATE =2081
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Pasapoarte electronice=1218
Pasapoarte temporare= 512
DOVEZI PRIVIND LIMITAREA DREPTULUI LA LIBERA CIRCULAŢIE: 248
MENŢIUNI PRIVIND SUSPENDAREA DREPTULUI LA LIBERA CIRCULAŢIE: 50

aprilie 2014

Permise şi Înmatriculări de Vehicule Cluj în luna

Repere privind activitatea Serviciului Public Comunitar

PASAPOARTE ELIBERATE LA TITULARI:

Înmatriculări permanente : 2555
Radieri : 1575
Numere provizorii : 3270
Total permise de conducere emise : 1468
Permise străine preschimbate: 15
Planificaţi pentru examen auto : 2385
Persoane admise : 625 persoane
Secretariat : 199 petiţii soluţionate

ACŢIUNI RELEVANTE LA NIVELUL SERVICIULUI JURIDIC
în luna aprilie 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 : 2024, din care:
- 21 hotărâri adoptate de Consiliu judeţean
- 38 dispoziţii emise de preşedintele consiliului judeţean
- 424 hotărâri ale consiliilor locale
- 1541 dispoziţii ale primarilor
I.1. Proceduri prealabile formulate ca urmare a exercitării controlului de
legalitate de către Prefect : 10 , din care 8 au ca obiect hotărâri adoptate
de consiliile locale şi 2 au ca obiect dispoziţii emise de primari.
Actele administrative apreciate ca nelegale au ca obiect în principal:
-administrarea domeniului public/privat(concesionare, închiriere)
-administrarea păşunilor;
-stabilire salarii de baza
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: 49 acţiuni judecătoreşti noi înregistrate în cursul lunii
aprilie 2014
Dosare premise/înmatriculări: 12
- dosare noi având ca obiect solicitarea de înmatriculare a vehiculelor fără plata
taxei de emisii poluante/plata timbrului de mediu
Documente apostilate:
Nr. cereri: 184
Nr. acte apostilate: 290

COMISIA DE DIALOG SOCIAL
28 aprilie 2014
În Sala mare a Palatului Administrativ Cluj a avut loc, în prezenţa Prefectului Judeţului Cluj,
Gheorghe Ioan Vuşcan, şedinţa de lucru a Comisiei de Dialog Social.
La întâlnire au participat membrii/supleanţii Comisiei de
Dialog Social Cluj din partea: ITM, AJOFM, DSP, DGRFP,
BNS, CNS CARTEL ALFA, CSN MERIDIAN.
Invitaţi prezenţi la întâlnire: Ioan Ovidiu Sǎcarǎ – Şeful
Oficiului Judeţean de Poştă Cluj, Carol Şinka – Lider
Sindical, Sindicatul Lucrătorilor Poştali Din România –
Filiala Cluj (împreună cu alţi membri de sindicat), Dan
Silviu Bonta – Director S.N. de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A. – Sucursala
Transilvania şi Ion Radu – Director S.N.T.F.C. „CFR Cǎlǎtori” S.A. Sucursala de Transport
Feroviar de Cǎlǎtori Cluj.
În cadrul întâlnirii au fost dezbătute problemele existente la nivelul C.N.Poşta Română S.A,
COLEGIUL PREFECTURAL
30 aprilie 2014
În cadrul Colegiului Prefectural lunar a fost prezentată o informare despre măsurile şi
acţiunile desfăşurate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean
Cluj cu privire la preluarea cererilor de la fermierii din judeţ, pentru acordarea subvenţiilor
pentru teren.
De asemenea, directorul executive al Direcţiei Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor Cluj a făcut o prezentare a activităţii desfăşurate de această instituţie în perioada
2013-2014, iar Directorul Executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Cluj, Daniel Don a prezentat proiectele cu finanţare europeană, gestionate de această instituţie aflate în derulare.

Alte acţiuni :
8 aprilie 2014 – vizita de informare la Muzeu-l Naţional de Istorie a Transilvaniei
9 aprilie 2014 — Vizita unui grup de elevi la Instituţia Prefectului –acţiune organizată în cadrul
activităţilor organizate în săptămâna „ŞCOALA ALTFEL – Să ştii mai multe, să fii mai bun!”
24 aprilie 2014— Prefectul judeţului Cluj, Gheorghe Ioan Vuşcan, însoţit de ministrul delegat
pentru Dialog Social, Aurelia Cristea, a participat la deschiderea Târgului Internaţional de Agricultură, Industrie Alimentară şi Zootehnie – AGRARIA,
perioada 24-27 aprilie.

.

organizat la Cluj-Napoca în

Activitatea Serviciului pentru Urmărirea Aplicării Actelor cu Caracter
Reparatoriu în luna aprilie 2014


S-a exercitat controlul de legalitate al Prefectului într-un număr de 58 de dosare
constituite în baza Legii nr. 10/2001, fiind emis avizul de legalitate într-un număr de
40 de dosare, 13 dosare au fost returnate la entităţile învestite cu soluţionarea
notificărilor, iar în 5 dosare au fost întocmite adrese de completare a documentaţiilor;



Au fost emise 2 ordine ale prefectului privind atribuirea în proprietate privată a unor
suprafeţe de teren în condiţiile art. 36 din Legea nr. 18/1991 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în baza unor 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;



S-a acordat asistenţă de specialitate în domeniul aplicării actelor cu caracter
reparatoriu unui număr de 53 de persoane/petenţi care s-au prezentat în audienţă la
nivelul serviciului (46 de cazuri), cât şi la nivelul conducerii Instituţiei Prefectului –
Judeţul Cluj (7 cazuri); au fost soluţionate sau au fost întreprinse demersuri în vederea
soluţionării unui număr de 43 de petiţii având ca obiect aplicarea actelor cu caracter
reparatoriu;



S-au transmis unităţilor administrativ-teritoriale recomandările elaborate de către
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru clarificarea modului de
lucru privind întocmirea situaţiilor centralizatoare prevăzute de Normele de aplicare a
Legii nr. 165/2013, aprobate prin H.G. nr. 401/2013;



S-a solicitat primăriilor să comunice dacă la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale
s-au constatat existenţa unor suprapuneri de terenuri ca urmare a acţiunii de
inventariere a terenurilor;



S–a comunicat unităţilor administrativ-teritoriale Legea nr. 17/2014 privind unele
măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan
şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce
deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinţie
agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;



16.04.2014 - şedinţa de lucru cu reprezentanţii instituţiei - membrii în comisiile locale
pentru inventarierea terenurilor constituite în baza Legii nr. 165/2013;



24.04.2014—întâlnirea de lucru cu preşedinţii comisiilor locale pentru inventarierea
terenurilor constituite în baza Legii nr. 165/2013, specialiştii topografi cu care s-au
încheiat contracte de prestări servicii, reprezentanţi ai OCPI Cluj, ai Direcţiei Silvice
Cluj, precum şi ai Agenţiei Domeniilor Statului Cluj;



27.04.2014- participarea unui reprezentant din cadrul serviciului la adunarea cu
cetăţenii satului Bologa, Comuna Poieni referitoare la concesionarea păşunilor, care a
avut loc la sediul Căminului Cultural din loc. Bologa, Comuna Poieni în data de ;



Şedinţa săptămânală de lucru a comandamentului instituit pentru realizarea lucrării
de investiţii „Centrala Hidroelectrică cu Acumulare prin Pompaj Tarniţa-Lăpuşteşti”.

23 aprilie 2014—Ziua Forţelor Terestre

Prefectul judeţului Cluj, Gheorghe Ioan Vuşcan, a
participat la Ziua Porţilor Deschise la comandamentul Diviziei
4 Infanterie „Gemina” din Cluj-Napoca. Evenimentul a fost
organizat în contextul sărbătoririi Zilei Forţelor Terestre la
data de 23 aprilie, data când se prăznuieşte Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe.În interiorul sediului unităţii, vizitatorii au
asistat la exerciţii demonstrative ale cercetaşilor Batalionului
317 Cercetare ”Vlădeasa”, ale poliţiştilor militari din structura
Batalionului 400 Sprijin ”Feleacu” şi au vizionat o expoziţie de armament, tehnică de luptă şi
echipament aduse din Floreşti, de la Regimentul 50 Rachete Antiaeriene ”Andrei Mureşianu” şi Batalionul 7 Aruncătoare Proiectile Reactive ”General Vasile Danacu” şi din Someşeni, de la Batalionul
317 Cercetare ”Vlădeasa”, Batalionul 55 Comunicaţii şi Informatică ”Napoca” ,etc.

29 aprilie 2014 -Ziua Veteranilor de Război sărbătorită la ClujNapoca
Instituţia Prefectului-judeţul Cluj împreună cu Divizia 4 Infanterie „Gemina” a organizat o
ceremonie publică dedicată Zilei Veteranilor de Război la Monumentul “Glorie Ostaşului Român”
din Cluj-Napoca.
„Nu există cuvinte care să exprime recunoştinţa ce o nutrim faţă de dumneavoastră,
veterani ai României şi vă asigurăm că vom cinsti întotdeauna faptele dumneavoastră de arme.
Generaţiile mai tinere au avut şi au ce învăţa de la dumneavoastră, mai ales lecţia de adevărat
patriotism”, a precizat, în cadrul mesajului adresat veteranilor de război, prefectul judeţului Cluj,
Gheorghe Ioan Vuşcan .
În cadrul ceremoniei, prefectul Gheorghe Ioan Vuşcan a oferit din partea Instituţiei
Prefectului domnului general maior în retragere SEVER
MUREŞIAN, vicepreşedintele Filialei judeţene „Avram Iancu”
Cluj a Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, DIPLOMA
ONOARE PENTRU CLUJ, „ca semn de înaltă cinstire şi
aleasă preţuire pentru curajul şi spiritul de sacrificiu
dovedite în

apărarea pământului

strămoşesc, pentru

exemplul de virtute civică pe care îl oferiţi societăţii
româneşti”.

EVENIMENT:
1 aprilie 2014
150 de ani de la înfiinţarea Instituţiei Prefectului în România
Mesajul Preşedintelui Aociaţiei Prefecţilor şi Subprefecţilor din România,
Prefectul judeţului Tulcea, Simion Lucian Eduard
„Înscrisuri despre prefecturi găsim încă din antichitate, când în Roma Antică, în vârful ierarhiei
funcţionarilor imperiali, exercitându-şi atribuţiile în prefecturi - unităţi administrative ale statului
roman, găsim prefectul ca reprezentant al împăratului ce acţiona în numele acestuia.
În România, noţiunea de „prefect” o întâlnim în Muntenia şi Moldova încă înainte de Unirea
Principatelor (1859), chiar dacă cei care o reprezentau purtau denumirea „ispravnici de judeţe” sau
„ispravnici administratori”.
În conformitate cu Legea comunală din 1 aprilie 1864 şi Legea pentru înfiinţarea consiliilor
judeţene, din 2 aprilie 1864, care prevedea că „prefectul, cap al administraţiei judeţene, dirige toate
lucrările acestei administraţiuni, îi execută hotărârile consiliului judeţean” certificăm înfiinţarea
Instituţiei Prefectului în România în urmă cu 150 de ani.
De-a lungul timpului, Instituţiei Prefectului i s-a acordat o importanţă deosebită de către
domnitorii, regii sau guvernele ce s-au succedat la conducerea ţării, conferindu-i puteri diferite, de la un
rol cu competenţe restrânse până la cel de şef al judeţului, în funcţie de modificările asupra legilor ce
stabileau poziţia prefecturilor.
După revoluţia din decembrie 1989, prin Constituţie şi Legea nr.69/1991 privind administraţia
publică locală, prin legea nr. 340/2004 şi alte legi specifice, Instituţia Prefectului şi implicit prefectul au
fost repuşi în locul şi rolul ce li se cuvine într-un stat de drept.
În prezent, prefectul, reprezentantul Guvernului în teritoriu, autoritate a administraţiei publice
locale şi conducător al serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi
centrale ale administraţiei publice este garantul respectării legii şi a ordinii publice la nivel local. Pentru
exercitarea prerogativelor îşi desfăşoară activitatea în cadrul Instituţiei Prefectului - instituţie publică
cu personalitate juridică, cu patrimoniu şi buget propriu şi este ajutat în activitatea sa de subprefect,
amândoi făcând parte din categoria înalţilor funcţionari publici.
Urmărind evoluţia ţării noastre este evident că odată cu instituirea administraţiei, prefecturile au
avut un rol importantă în dezvoltarea României acţionând în direcţia respectării legilor româneşti.
Istoria dovedeşte contribuţia semnificativă asupra bazelor înfăptuirii politicilor statului român de
împroprietărire, de ridicare a nivelului de instrucţie şi educaţie.
Este indiscutabil faptul că prin competenţă, cinste şi corectitudine prefecţii României, specialişti
în diferite domenii au contribuit la ridicarea ţării noastre din punct de vedere economic, cultural şi
social prin activităţi corecte, competente desfăşurate pentru şi cu sprijinul locuitorilor ţării.
150 de ani de la înfiinţarea Instituţiei Prefectului în România reprezintă pentru mine un moment
aniversar ce îmi oferă ocazia de a-mi exprima respectul faţă de predecesorii noştri, prefecţi şi subprefecţi,
pentru modul în care au ales să-şi facă datoria, servind interesul naţional pentru a promova o imagine
credibilă şi coerentă a instituţiei pe care astăzi noi o reprezentăm.”

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

