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Raportul de activitate al prefectului județului Cluj, domnul 

Mircea Abrudean, la doua luni de la preluarea mandatului 

 

Prioritățile mandatului: 

1. rol mai activ în ceea ce privește sprijinirea proiectelor de dezvoltare ale comunităților 

locale  (comune, orașe, municipii, județ) și a investițiilor private, în special a celor 

finanțate din fonduri europene, dar nu numai; 

2. descentralizarea Serviciilor Publice Comunitare și eficientizarea activității acestora; 

3. Instituția Prefectului să devină un model de transparență și eficiență pentru toate 

instituțiile publice din județ și un partener activ al administrațiilor locale; 

4. recredibilizarea Instituției Prefectului și reafirmarea rolului pe care îl are conform 

Constituției și Codului Administrativ (reprezentantul Guvernului în teritoriu, conduce 

Serviciile Publice Deconcentrate, veghează la respectarea legilor, a HG-urilor în județ). 

I. Susținerea proiectelor de dezvoltare 

1. Centura Metropolitană.  

În cadrul reuniunii din data de 10 februarie, s-a analizat stadiul actual al proiectului 

precum și documentațiile tehnice pentru obținerea avizelor, insistându-se pe 

eficientizarea circuitului de avizare. Din totalul de 32 de avize necesare, s-au obținut 

deja 19 avize. 

2. Electrificare și reabilitare a liniei de cale ferată Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor. 

In 14.02.2020, s-a semnat Acordul de implementare a proiectului de electrificare și 

reabilitare a liniei de cale ferată Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor, între ministrul 

transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, domnul Lucian Nicolae Bode și primarul 

Municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, respectiv primarul Municipiului Oradea, 

domnul Ilie Bolojan. Din totalul de 18 avize necesare, mai sunt 4 avize de obținut 

(CNAIR, Drumuri județene, IPJ- Pol. Rutieră, Inspectoratul Teritorial în Construcții N-V). 
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3. CMID (Centrul de Managment Integrat al Deșeurilor) 

Proiectul se află în faza finală de obținere a autorizației de mediu. 

4. Spitalul Regional de Urgență 

Toate avizele din Certificatul de Urbanism sunt obținute. În prezent se află în derulare 

procedura de achiziție publică pentru proiectare și asistență tehnică. 

5. Proiectele de dezvoltare ale UAT-urilor  

Proiectele de dezvoltare ale UAT-urilor finanțate din bani europeni sau 

guvernamentali, sunt sprijinite în faza de avizare, autorizare si actualizare a Inventarelor 

domeniului public.  

6. Drumul de legătură Tureni-A3 

Drumul de legătură Tureni-A3 are o lungime de 5,6 km, cu  2 benzi pe sens. Acesta  

reintră în faza de proiectare  și avizare în cel mai scurt timp. 

7. ITI Apuseni (Investiții Teritoriale Integrate) 

Se fac demersuri pentru dezvoltarea strategiei de finanțări mari. În acest sens am 

inițiat discuții la Ministerul Fondurilor Europene pentru atragerea de fonduri în zona 

Munților Apuseni. În județul Cluj  sunt 13 UAT-uri care  sunt incluse în ITI Apuseni.  

ITI Apuseni- formată din: 3 regiuni (N-V, Centru, Vest), 5 județe (CJ, AB, HD, BH, AR), 8 

orașe, 77 comune. În total sunt 746 localități. 

8. Semnarea protocolului pentru ,,Crearea și Implementarea Serviciilor Comunitare 

Integrate pentru  Combaterea Sărăciei și a excluziunii sociale”, finanțat din Programul 

Operațional Capital Uman, POCU/375/4/22/122607, în data de  18 februarie.  

9. Susținerea CAMPANIEI 13 – BEARD BROTHERS SCHOOL. 

Prin proiect se dorește ca o astfel de școală să vină în ajutorul persoanelor 

nefavorizate și nu numai, care vor să învețe o meserie, unde vor asimila cunoştințele 

necesare dezvoltării personale şi profesionale, un loc în care se va crea o comunitate de 

pe urma căreia vor beneficia toți participanții.   
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-Demersuri pentru identificarea unui teren  pentru construirea școlii 

-Sprijin în etapa de obținere a avizelor 

-Sprijin în relația dintre Consulatul German la Sibiu și asociație, în schimbul de 

experiență a acestora cu școlile din Germania cu același profil.  

10. Decongestionarea traficului în zona Tetarom 3-Jucu  

- Au avut loc întâlniri cu cei de la Bosch, care este cel mai mare angajator din județul 

Cluj, se va ajunge la 7000 de angajați în urma construirii celei de-a 3-a hale de 

producție.  

- Probleme de siguranța traficului și fluidizare (s-au făcut demersuri la  CNAIR, CFR 

- montare bariere duble) cât și eficientizarea alimentării cu energie electrică (s-au 

făcut demersuri la Electrica). 

II. Descentralizarea Serviciilor Publice 

1. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 

Înmatriculare a Vehiculelor 

Principalele probleme: timpii îndelungați de așteptare, condiții improprii 

pentru cetățeni și lucrători, lipsă parcări. 

Cauzele principale: personal insuficient (33)  cât și sediu impropriu 

Soluții/demersuri efectuate: 

a) am organizat in 15 ianuarie, o dezbatere pentru eficientizarea Serviciului Public 

Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, la care au 

participat comercianții de autovehicule second-hand. În urma acestei dezbateri, zilnic 

în intervalul 19.00-20.00 va fi deschis un ghișeu pentru persoanele juridice care au ca 

obiect de activitate comercializarea de autovehicule second-hand, conform CUI, fără 

programare online astfel încât să se poată elibera numerele roșii într-un timp cât mai 

scurt.  

b) S-a redus timpul de procesare al dosarelor la ghișeu de la 10 la 5 minute. Efectul se va 

putea vedea din 23 martie, când vor putea fi preluate si soluționate mai multe 

solicitări. 
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Activități specifice 31.12.2019 18.02.2020 

Preschimbări Permise de Conducere 20 de zile 5 zile (25.02.20) 

Înmatricultări/Transcrieri 32 de zile 15 zile (10.03.20) 

Autorizare Provizorie Numere Roșii 19 zile 5 zile (25.02.20) 

Examinări-Proba Teoretică În ziua prezentării În ziua prezentării 

Examinări-Proba Practică Toate locațiile= 50 

zile 

Cluj-Napoca=9 zile 

Dej=17 zile 

Turda=25 zile 

 

c) relocarea sediului pentru îmbunătățirea condițiilor atât pentru angajați cât și pentru 

public.  

-  spațiul identificat este Clădirea Vămii din Someșeni, care este pregătită pentru 

relocare. S-au efectuat demersuri la Ministerul Finanțelor, la CNAIR pentru parcări 

suplimentare cât și la Primăria Cluj-Napoca pentru  siguranța circulației. 

Termenul de finalizare estimat este mai 2020. 

d) vor fi reînființate traseele pentru școala de șoferi în municipiul Câmpia Turzii.  

- schema de traseu va fi de 2 zile în municipiul Cluj-Napoca și 1 zi în Turda, Câmpia 

Turzii și Dej. Scopul este  decongestionarea traficul de pe strada Plevnei. 

2. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența 

Pașapoartelor Simple 

a) va fi deschis un punct de lucru, începând cu 4 martie, în municipiul Câmpia Turzii și 

se dorește ca pe viitor să se deschidă și în municipiul Dej și orașul Huedin. Scopul este 

evitarea deplasării  cetățenilor în municipiul Cluj-Napoca. 
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b) Reînființarea ghișeului din momentul creșterii numărului de solicitări, pentru plata 

taxelor aferente la SPCEEPS, pentru reducerea disconfortului creat de deplasarea 

cetățenilor.  

III. Transparență, parteneriat, eficiență 

a) Transparență 

1. Agenda publică a Prefectului 

Scopul este ca cetățenii să fie informați cu privire la activitatea prefectului, cu 

atribuțiile pe care le are, astfel creând o transparentă mult mai eficientă între 

instituție și cetățean. 

2. Audiențe cu cetățenii 

Au fost 32 de persoane, majoritatea pe probleme de fond funciar pe care în 

colaborare cu celelalte instituții abilitate vom încerca să le soluționăm.  

3. Participarea la emisiuni radio-tv 

Am participat la 10 emisiuni radio-tv. Scopul participării în cadrul emisiunilor de 

radio și tv este de a transmite informații actualizate de interes public. Informațiile vizează 

proiectele în derulare ale prefectului.  

4. Am emis un număr de 116 Ordine de prefect, dintre care 1 pentru încetarea 

înainte la termen a mandatului de primar al comunei Cămărașu și  3 pentru 

încetarea înainte de termen a mandatelor de consilieri locali (comuna Florești, 

comuna Mihai Viteazu și comuna Gârbău).  

b) Parteneriat 

1. Reuniunea prefecților din Transilvania (CJ, BH,SM,SJ,MS,AB,BN) 

În cadrul acesteia, au fost analizate dificultățile pe care Instituțiile Prefectului le 

întâmpină în desfășurarea activității, motiv pentru care au fost armonizate aspecte 

necesare îmbunătățirii activităților.  
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2. Reuniunea șefilor de servicii juridice și fond funciar din județele CJ, 

BN,MS,AB,MM,SJ,SM, BH – schimb de bune practici. 

3. Reuniunea primarilor din toate UAT-urile din județ pentru comunicarea 

problemelor pe care le întâmpină. 

4. Reuniunea secretarilor generali UAT-uri (modificări legislative, cod 

administrativ) 

c) Eficiență 

Ședințe de lucru: 

1. Comisia Județeană pentru stabilirea  dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor  Cluj (13 feb.). Au fost  83 de pct. pe ordinea de zi; 

2. Au avut loc 2 Comitete Județene pentru Situații de Urgență ce au vizat intervenția 

eficientă realizată în cel mai scurt timp posibil. Nu au existat probleme majore; 

3. Au avut loc 2 Colegii Prefecturale (19 dec.2019 și 31 ian.2020); 

4. Centrul Local de Combatere a Bolilor Cluj, ca urmare a situației privind apariția 

virusului Gripei Aviare, într-o exploatație de găini ouătoare din localitatea Seini, 

județul Maramureș (15 ian.); 

5. Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al 

județului Cluj, precum și  ședința Comisiei de Dialog Social Cluj (sedinta din 20 

dec.2020); 

6. Întrunirea de pregătire convocată de către I.S.U. Cluj împreună cu Instituția 

Prefectului, adresată președinților comitetelor locale pentru situații de urgență din 

județ. (sedinat din 13 feb. 2020); 

7. Bilanț anual al ISU, IJJ, IPJ, Antidrog ; 

8. Vizită de urgență în localitatea Poiana Horea - constatarea pagubelor inundațiilor și 

planificarea măsurilor pentru cod galben; 

9. Vizită alături de ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, domnul 

Lucian Bode,  pe tronsoanele Târgu-Mureș – Câmpia-Turzii – Nod rutier Ungheni, cât 

și Autostrada Sebeș – Turda; 
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10. Întrevedere cu domnul Hans E. Tischler, Consul al Republicii Federale Germania la 

Sibiu (17 ianuarie); 

11. Întrevedere cu Excelența Sa, domnul Nurbakh Rustemov –Ambasador Extraordinar și 

Plenipotențiar al Republicii Kazahstan în România (4 februarie); 

12. Întrevedere cu domnul José Arnau, Consulul Onorific al Spaniei (19 februarie); 

Proiecte 

I.Interne 

1. Alinierea nivelului de salarizare cu cel din administrația locală. S-au făcut 

demersuri la MAI, MF,PM privind  salarizarea neadecvată, raportat la volumul mare 

de muncă. 

2. S-au efectuat demersuri la Ministerul Finanțelor pentru  reabilitarea clădirii 

Instituției Prefectului si alocarea urgenta de fonduri, pentru punerea în siguranță a 

clădirii pe termen lung. Au fost finalizate demersurile adresate  Ministerului 

Fondurilor Europene, pentru ca Instituția Prefectului să fie eligibilă pentru accesarea 

fondurilor prin Programul Operational Regional.    

II.Generale 

1. Se fac demersuri pentru alocarea resurselor conform criteriilor și 

performanțelor. Județul Cluj este defavorizat din punct de vedere al alocărilor 

bugetare și de resurse umane în raport cu criteriile de performanță, complexitate și 

rezultatele înregistrate la nivel județean.  Mai jos sunt enumerate câteva domenii in 

care județul Cluj se situează pe primele locuri la nivel național, conform datelor 

statistice.  

a) Pondere încasări ANAF – Direcția Generală de Administrare a Marilor 

Contribuabili– locul 1 

b) Parc auto – locul 2  

c) Populația activă civilă – locul 2 

d) Număr de spitale – locul 2 

e) PIB – locul 2 

f) Activitatea întreprinderilor –unități locale active – locul 2 

g) Traficul Aeroportuar – locul 2 
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h) Turism – locul 3  

i) Numărul mediu al salariaților - locul 3 

j) Rata șomajului – locul 3 

k) Educație și învățământ: unități de învățământ – locul 2; personalul didactic și 

populația școlară – locul 3 

2. Arhivare electronică- digitalizarea- există un proiect în derulare al MAI- 

,,Managment performant la nivelul DGRIP, DGCTI, DSG și instituțiilor prefectului”. 

Demersuri la Autoritatea pentru Digitalizarea României pentru un proiect pilot la 

nivelul tuturor serviciilor publice deconcentrate și UAT-urilor din județ.  

 

Biroul de presă 

21.02.2020 


