
                                      Atribuțiile Prefectului   

   

Institutia prefectului are, potrivit legii, personalitate juridica, patrimoniu si buget 

propriu.  Activitatea prefectului se intemeiaza pe principiile:   

- Legalitatii   

- Impartialitatii   

- Obiectivitatii   

- Transparentei   

- Eficientei   

- Responsabilitatii   

- Orientarii catre cetatean   

   

ART. 19 din legea 340/2004   

  (1) În calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul îndeplineşte următoarele 

atribuţii principale:   

a) asigură, la nivelul judeţului sau, după caz, al municipiului Bucureşti, aplicarea şi 

respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a 

celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice;   

b) acţionează pentru realizarea în judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti, a 

obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare şi dispune măsurile necesare 

pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile ce îi revin, 

potrivit legii;   

c) acţionează pentru menţinerea climatului de pace socială şi a unei comunicări 

permanente cu toate nivelurile instituţionale şi sociale, acordând o atenţie 

constantă prevenirii tensiunilor sociale;   

d) colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru determinarea 

priorităţilor de dezvoltare teritorială;   

e) verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului judeţean, ale consiliului 

local sau ale primarului;   



f) asigură, împreună cu autorităţile şi organele abilitate, ducerea la îndeplinire, în 

condiţiile stabilite prin lege, a măsurilor de pregătire şi intervenţie pentru situaţii 

de urgenţă;   

g) dispune, în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean 

pentru situaţii de urgenţă, măsurile care se impun pentru 

prevenirea şi gestionarea acestora şi foloseşte în acest sens 

sumele special prevăzute în bugetul propriu cu această 

destinaţie;   

h) utilizează, în calitate de şef al protecţiei civile, fondurile 

special alocate de la bugetul de stat şi baza logistică de 

intervenţie în situaţii de criză, în scopul desfăşurării în bune 

condiţii a acestei activităţi;   

i) dispune măsurile corespunzătoare pentru prevenirea 

infracţiunilor şi apărarea drepturilor şi a siguranţei 

cetăţenilor, prin organele legal abilitate;   

j) asigură realizarea planului de măsuri pentru integrare 

europeană;   

k) dispune măsuri de aplicare a politicilor naţionale hotărâte de   

Guvern şi a politicilor de integrare europeană;   

l) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu 

instituţii similare din ţară şi din străinătate, în vederea 

promovării intereselor comune;   

m) asigură folosirea, în condiţiile legii, a limbii materne în 

raporturile dintre cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale 

şi serviciile publice deconcentrate în unităţile 

administrativteritoriale în care aceştia au o pondere de peste 

20%.   

  (2) Prefectul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi 

de celelalte acte normative, precum şi însărcinările stabilite de 

Guvern.   

   

   


