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EVENIMENTE
Parti ipări ere o ii

Participare la ceremonii ocazionate de marcarea
unor evenimente istorice importante la nivel
na ional sau local, ceremonii cu caracter religios,
cultural, militar: Gala Excelen ei Clujene în
Educa ie 2016, Ceremonie militar-religioas
dedicat eliber rii Clujului,
Hramul M n stirii
Ortodoxe Râşca Transilvan , Zilele Armatei
României, Aniversarea a 25 de ani de la
reînfiin area Centrului de Studii Transilvane, Ziua
Na ional a României, comemorarea Revolu iei
Române din decembrie 1989.

Î tâl iri u a

asadori

Întrevederea Prefectului jude ului Cluj cu Ambasador ul Republicii Tunisia, E.S.
Boutheina LABIDI.

-
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Participări conferinţe/mese rotunde/evenimente publice:
Participarea Prefectului judeţului Cluj la evenimente publice: sfinţirea
unei noi biserici parohiale cu hramul Buna Vestire, Festivitatea de
deschidere a anului universitar 2016-2017, întâlnirea regională „Sprijin
pentru autorităţile contractante în aplicarea noii legislaţii în domeniul
achiziţiilor publice”, deschiderea noului an şcolar 2016-2017 în sistemul
de învăţământ dual, eveniment organizat cu ocazia Anului Jubiliar a
Milostivirii, Simpozionul Internaţional „Milostivi asemenea Tatălui”,
festivităţilor ecumenice pentru celebrarea a 500 de ani de la Reforma
religioasă începută la 1517, destinat copiilor, Ziua europeană de luptă
împotriva traficului de persoane, lansarea jocului educativ on-line
„Rex&Andrei versus dr. Formidabilis”, cu tematică de pregătire
împotriva riscurilor, inaugurarea Institutului de Cercetări Horticole
Avansate al Transilvaniei, reuniunea „Proiectul LIFE Connect Carpathians, eveniment organizat în
beneficiul Fundaţiei School for
Europe, Leadership Concert – Royal
Education
in
Transylvania,
festivitatea depunerii jurământului
de credinţă de către cei 150 de elevi
din anul I ai Şcolii de Agenţi de
Poliţie
„Septimiu
Mureşan”,
înmânarea
Ordinului
Naţional
„Steaua României” în grad de
Cavaler domnului Dumitru Protase,
membru de onoare al Academiei
Române, din partea Preşedintelui
României, organizarea unei reuniuni
informale pe tema învăţământului
profesional
în
sistem
dual,
înmânarea certificatelor doveditoare a alegerii parlamentarilor clujeni în Camera Deputaţilor şi Senat/
Activităţi legate de organizarea la nivel local a alegerilor parlamentare:
şedinţe ale Comisiei Tehnice Centrale pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru
Senat şi Camera Deputaţilor din 11 decembrie 2016, întâlnire de lucru cu prefecţii, la sediul MAI,
referitoare la organizarea alegerilor, videoconferinţe pentru organizarea alegerilor, convocate de
Ministerul de Interne, precum şi Şedinţe de instruire a preşedinţilor şi locţiitorilor preşedinţilor din
cadrul birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru alegerile parlamentare din data de 11 decembrie
2016 (6 şedinţe).
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Co trolul Legalităţii A telor si Co te ios Ad i istrati :
Acte administrative – hotărâri ale consiliilor locale/Consiliului judeţean şi dispoziţii ale
primarilor/preşedintelui Consiliului judeţean – asupra cărora a fost exercitat controlul de legalitate:
Total : 10266 din care:
 104 hotărâri adoptată de Consiliul judeţean;
 105 dispoziţii emise de preşedintele consiliului judeţean;
 1942 hotărâri ale consiliilor locale;
8115 dispoziţii ale primarilor.
Proceduri prealabile formulate ca urmare a exercit rii controlului de legalitate de c tre
Prefect: 21 din care 15 pentru hotarâri şi 6 pentru dispozi ii, având ca obiect:
 nerespectarea condiţiilor legale referitoare la majoritatea necesară adoptării hotarârilor;
impozite şi taxe locale
 acordare premii/cadouri necuvenite;
 nerespectarea regulamentului privind valorificarea materialului lemnos;
 nerespectarea condiţiilor premergătoare adoptării hotarârilor(lipsa rapoarte şi avize)
 administrarea domeniului public/privat( dare în folosinţă gratuită);
achiziţionare autoturism cu incalcarea normativelor de cheltuieli
S-a promovat 1 ac iune în contencios administrativ, dup cum urmeaz :

acţiune civilă având ca obiect anularea Autorizaţii de construire emise de Primarul
comunei Floreşti
Dosare fond funciar: 172 acţiuni judecător eşti noi înr egistr ate
Dosare premise/înmatricul ri: 129 dosare noi având ca obiect solicitarea de înmatriculare a
vehiculelor f r plata timbrului de mediu;
5 dosare având ca obiect transcrieri de vehicule;
Dosare având ca obiect plângeri în temeiul Legii nr.544/2001 privind liberul acces la
informa ii de interes public: 100

III. Documente apostilate: 610 – cereri; 1024- acte apostilate:
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A te u ara ter reparatoriu
a fost exercitat controlul de legalitate al Prefectului într-un număr de 17 de dosare
constituite în baza Legii nr. 10/2001, fiind emis avizul de legalitate într-un num r
de 10 dosare; 7 dosare au fost returnate entit ilor învestite cu soluţionar ea
notificărilor în vederea refacerii şi completării;
1 dosar constituit în baza Legii nr . 10/2001 a fost tr ansmis la Autor itatea
Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor;
au fost emise 16 de ordine ale prefectului dintre care 5 ordine privind modificarea
componenţei unor Comisii Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate
Privată asupra Terenurilor, iar 8 ordine privind atribuirea în proprietate privată a
terenurilor proprietate de stat;
au fost adoptate în şedinţa de lucru a Comisiei Judeţene de Fond Funciar Cluj: 189
hot râri;
au fost adoptate în şedinţa de lucru a Comisiei judeţene Cluj pentru aplicarea Legii nr.
290/2003: 10 hot râri din car e 9 hotăr âr i pr ivind r espinger ea unor dosar e
constituite în temeiul Legii nr. 290/2003 şi o hotărâre prin care s-a propus
acordarea măsurilor reparatorii prevăzute de lege în cazul persoanelor îndreptăţite;
au fost verificate un număr de 282 dosare transmise de Comisiile Locale de Fond
Funciar;
au fost solu ionate sau au fost întreprinse demersuri în vederea soluţionării unui
număr de 93 peti ii având ca obiect aplicarea actelor cu caracter reparatoriu;
s-a acordat asistenţă de specialitate în domeniul aplicării actelor cu caracter
reparatoriu unui număr de 89 de persoane/peten i care s-au prezentat în audienţă la
nivelul serviciului;
Informare si Rela ii Publice:
Consultan : 15 persoane
Audien e;
AUDIEN E PREFECT – 9 persoane
Problematic :
fond funciar(1); reclamaţii adresate reprezentanţilor admininstraţiilor publice
locale(8);
AUDIEN E SUBPREFECT – 7 persoane
Problematic :
fond funciar (2); urbanism (3); problematică socială (1); acces păşune (1);
Peti ii: 30 documente pe diver se pr oblematici.
Stagii studen i: 6 studenţi (Facultatea de Studii Eur opene, Facultatea de
Drept)
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Conducerea Servicilor Publice Deconcentrate:

Colegii Prefecturale
Colegiul Prefectural - tematici abordate:
Prezentarea activităţii Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Cluj din cadrul Direcţiei
Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj-Napoca în primele trei trimestre din anul 2016,
potrivit măsurilor cuprinse în Programul de guvernare;
Prezentarea stadiului organizării alegerilor parlamentare din 11 decembrie 2016;
Măsuri şi acţiuni stabilite pentru prevenirea tăierilor ilegale de pomi de Crăciun;
Măsuri şi acţiuni stabilite pentru buna desfăşurare a evenimentelor dedicate zilei de 1 Decembrie – Ziua
Naţională a României
Popularizarea prevederilor Strategiei naţionale anticorupţie 2016-2020;
Decernarea premiilor Onoare pentru Cluj 2016;
Comitete/Comisii:
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Cluj - Analiza situaţiei existente la nivelul
comunităţii din municipiul Câmpia Turzii, urmare incendiului produs la imobilul de pe strada
Vasile Goldiş;
Evaluarea stadiului de pregǎtire pentru sezonul rece, analiza şi aprobarea Planurilor specifice de
intervenţie pentru iarna 2016-2017;
Planificarea autorităţilor responsabile pentru introducerea datelor solicitate în aplicaţia RORISK, parte componentă a Registrului Naţional de Capabilităţi.
Hotărâri ale C.J.S.U. Cluj - 6

Reuniune a Comisie de Evaluare - Centrul Local de Combatere a Bolilor al Judeţului Cluj tematică: prezenţa pestei porcine africane, evoluţia pestei porcine africane, măsuri necesare în
eventualitatea suspiciunii sau confirmării pestei porcine africane la porcii domestici şi sălbatici.
Şedin e de lucru:
 Şedinţe de lucru cu reprezentanţi ai administraţiei publice locale din judeţul Cluj pe diferite teme de
interes.
 Şedinţe de lucru cu directori ai serviciilor deconcentrate pentru rezolvarea problemelor apărute
legate de activitatea instituţiei respective.
 Şedinţă de lucru la Ministerul Afacerilor Interne cu prefecţii, referitoare la activităţile ce urmează să
fie desfăşurate la nivel naţional pentru organizarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor şi la
stadiul pregătirilor pentru sezonul rece.
 Şedinţe periodice ale Colegiului Prefecturale, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de urgenţă;
 Reunine cu instituţiile/structurile responsabile având ca tematică exploatarea durabilă a fondului
forestier naţional în vederea asigurării integrităţii acestuia şi permanenţei pădurii.
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Progra e Europe e şi Relații I ter ațio ale
Activit i privind implementarea Programului Opera ional Ajutorarea Persoanelor
Defavorizate finan at din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate
persoane (POAD 2015/2016);
-activităţi derulate în calitate de membri în cadrul Grupului de lucru pentru derularea POAD la
nivelul judeţului Cluj, întocmit prin ordin al prefectului.
centralizarea datelor la nivelul judeţului Cluj, privind raportarea finală POAD
10 octombrie 2016, Sala Europa, Casa de Cultur : Eveniment de prezentare a finan rilor
active europene şi guvernamentale destinate administra iei publice locale şi institu iilor din
subordine
Agenda evenimentului cuprinde prezentări din partea:
- O.I.R. P.O.C.U. Cluj - finan ri destinate dezvolt rii înv mântului preuniversitar (programe
de instruire, dot ri, parteneriate etc);
- O.J.F.I.R. Cluj – finan ri active în mediul rural prin PNDR 2014-2020;
- A.J.O.F.M. Cluj – creşterea gradului de ocupare a for ei de munc în rândul tinerilor
proveni i din medii dezavantajate;
- A.E.P. – necesarul de exper i şi operatori electorali.
14 noiembrie 2016: sprijin acordat Ministerului Energiei în identificarea unui num r de
5000 de gospod rii din zonele rurale neconectate la energie electric .
-Solicitarea s-a datorat faptului că Ministerul Energiei a fost nominalizat ca Partener de Program
(în cadrul Memorandumurilor de Înţelegere privind implementarea Mecanismului Financiar
Spaţiul Economic European şi Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021) pentru Programul
Energie regenerabilă, eficienţă energetică, securitate energetică.
29 noiembrie 2016, Vizita ambasador Tunisia, la Institu ia Prefectului - jude ul Cluj
Prefectul judeţului Cluj, Prof. dr. Ing. GHEORGHE IOAN VUŞCAN, a avut o întrevedere cu
E.S. dna BOUTHEINA LABIDI, Ambasador al Republicii Tunisia în România, aflată într-o
vizită de lucru la Cluj-Napoca.
Excelenţa Sa a solicitat sprijin din partea Instituţiei Prefectului în vederea organizării de întâlniri
cu oamenii de afaceri clujeni, pe diferite sectoare de interes, precum tehnologia informaţiei,
agricultură, energie regenerabilă;
Decembrie: demer sur i cătr e pr imăr ile municipiilor Dej şi Tur da şi a comunelor Aşchileu,
Buza, Cătina, Floreşti, Luna, Mica, Negreni, Recea Cristur, Săcuieu, Sânmartin, Taga, Vad în
vederea încheierii contractelor de finanţare pentru Programul Naţional de Dezvoltare Locală
(PNDL)
-Transmitere listă de documente către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
în vederea încheierii contractelor de finanţare multianuale.
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Organizarea (în parteneriat cu Inspectoratului Şcolar Jude ean Cluj) spectacolului „COPIII S RB TORESC
MAREA UNIRE”, edi ia a III-a.

Organizarea celei de a V a edi ii a
evenimentului anual „ONOARE PENTRU CLUJ 2016” - înmânarea distinc iei unor personalit i/ institu ii din
10 domenii de activitate.
Activitate misionar : P.S. Florentin Crih lmeanu, Episcopul
Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla.
Onoare şi demnitate: Comandantul Diviziei 4 Infanterie
„Gemina”, General - maior Dr. Ioan Manci.
Diploma ie şi carier academic : Prof. Univ. Dr. Vasile Puşcaş,
Universitatea „Babeş-Bolyai”.
Art - teatru şi film: Maestrul Dorel Vişan.
Cercetare ştiin ific :Prof.Univ.Dr. Daniel David, Prorector al
Universit ii „Babeş-Bolyai”.
Educa ie: Şcoala Gimnazial „Ioan Bob”,
S n tate: Prof.Univ.Dr. Marcel Tan u, Universitatea de
Medicin şi Farmacie „Iuliu Ha ieganu”.
Mediu de afaceri: S.C. Electrogrup S.A.
Turism: S.C. Salina Turda S.A.ONG – voluntariat: Crucea Roşie
Român , Filiala Cluj.

Camionul de Crăciun” 28.12.2017-29.12.2017 - Acţiunea
derulată de Asociaţia Tăşuleasa Social- Filiala Cluj- ->
5.333 elevi din 24 unităţi administrativ-teritoriale au primit daruri, urmând ca aceştia să planteze
împreună cu reprezentanţii asociaţiei un arbore sau doi pentru fiecare cadou primit-aprilie 2017.
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Ser i iile pu li e o u itare di su ordi e
Paşapoarte: Total cereri primite şi aprobate

= 7.313

CERERI PRIMITE:
Cereri pasapoarte temporare primite:
 1366 pentru pasapoarte simple
 pentru pasapoarte pentru cetateni cu domiciliul in strainatate
Total cereri pasapoarte temporare=1395
Cereri pasapoarte electronice:
 5045 pasapoarte simple,
 pasapoarte pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate
Total cereri pasapoarte electronice=5188
Cereri primite prin intermediul Misiunilor Diplomatice ale Romaniei in
Strainatate:
 540 cereri pasapoarte simple
190 cereri pentru pasapoarte pentru cetateni cu domiciliul in strainatate
Pasapoarte procesate eliberate la titulari:
 Pasapoarte electronice=5155
Pasapoarte temporare=1378
Dovezi privind limitarea dreptului la libera circulatie = 254
Mentiuni privind suspendarea dreptului la libera circulatie = 217

Î

atri ulări /Per ise i a ul

o20.880 - Radieri efectuate;
o37.432 - Înmatriculări efectuate;
o46.690 - Autorizaţii de circulaţie
eliberate;
o
24 - Certificate de îmatriculare de
probe;
o37.456- Total certificate de

Permise de conducere emise: 22.991
•11.882 preschimb ri de permise:
11.394 preschimbate;
488 emise în alte state decât România,
preschimbate.
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