
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secțiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

Hotărâre a Guvernului 

privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în 

aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ 

 

 

Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1.Descrierea 

situației 

actuale 

 

 

Pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 906/2020, în cuprinsul căreia au 

fost reglementate:  

- atribuțiile subprefectului [art. 260 alin. (2)]; 

- organigrama și modul de funcționare a instituției prefectului [art. 265 alin. (4)]; 

- atribuțiile colegiului prefectural [art. 267 alin. (6)]; 

- atribuţiile cancelariei prefectului şi ale oficiilor prefecturale (art. 270). 

 

În Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 117 din 3 februarie 2021 a fost 

publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4 din 27 ianuarie 2021 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ. Astfel, funcțiile de prefect și subprefect au fost transformate în 

funcții de demnitate publică [art. I, pct. 1, coroborat cu art. II alin. (1) din actul 

normativ susmenționat].  

Totodată, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2021, au fost introduse 

noi reglementări [la art. 265 au fost introduse 4 alineate (11) – (14)], potrivit cărora la 

nivelul instituției prefectului se înființează funcția de secretar general al instituției 

prefectului, acesta fiind înalt funcționar public și subordonat nemijlocit prefectului. 

Secretarul general al instituției prefectului asigură stabilitatea funcționării instituției 

prefectului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între 

compartimentele instituției.  

În conformitate cu dispozițiile art. I pct. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 4/2021, atribuţiile secretarului general al instituţiei prefectului se stabilesc prin 

hotărâre a Guvernului la propunerea ministerului care coordonează instituţia 

prefectului, cu avizul ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice.  

Mai mult, potrivit art. III alin. (1) din actul normativ susmenționat, pentru punerea 

în aplicare a prevederilor art. 265 alin. (11) din Codul administrativ, în termen de 

maximum 30 de zile, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului cu 

atribuții în domeniul coordonării instituției prefectului, se aprobă modificarea structurii 
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organizatorice, cu încadrarea în limitele bugetare aprobate pentru anul 2021. 

1
1
.Acte 

comunitare 

în cauză 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2.Schimbări 

preconizate 

 

În contextul situației prezentate mai sus, a fost elaborat proiectul de hotărâre a 

Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 906/2020 

pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ. 

 

Prin proiectul de hotărâre se propune: 

1. Stabilirea atribuțiilor secretarului general al instituției prefectului. Atribuțiile 

secretarului general al instituției prefectului constau în: 

a) asigurarea stabilității funcţionării instituţiei prefectului, continuitatea conducerii 

şi realizarea legăturilor funcţionale între compartimentele instituţiei prefectului.  

b) sprijinirea activității prefectului în exercitarea atribuțiilor privind verificarea 

legalității, prevăzute la art. 255 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

c) coordonarea structurii/structurilor de specialitate prin care se realizează 

atribuțiile privind verificarea legalității de către prefect; 

d) elaborarea proiectului regulamentului de organizare și funcționare a instituției 

prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului; 

e) asigurarea transmiterii către persoanele interesate a ordinelor prefectului cu 

caracter individual; 

f) monitorizarea primirii, distribuirii corespondenței și urmărirea soluționării 

acesteia în termenul legal; 

g) elaborarea de studii și rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în 

vigoare, pe care le prezintă prefectului;  

h) asigurarea transmiterii ordinelor prefectului cu caracter normativ către 

ministerul care coordonează instituția prefectului și publicării în monitorul oficial local 

al județului ori al municipiului București, precum și pe pagina de internet a instituției 

prefectului; 

i) îndrumarea secretarilor generali ai unităților administrativ-teritoriale și ai 

subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor; 

j) gestionarea și urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de către prefect cu privire 

la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare; 

k) urmărirea modului de realizare a fluxului de informare-documentare în 

domeniile de activitate specifice instituției prefectului; 

l) înaintarea către prefect a propunerilor cu privire la organizarea și desfășurarea 

circuitului legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea și soluționarea 

petițiilor, precum și la arhivarea documentelor; 

m) acordarea de consultanță autorităților administrației publice locale privind 

proiectele acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, înfrățire și aderare, inițiate de 

acestea; 

m) aprobarea eliberării de extrase sau copii de pe acte din arhiva instituției 

prefectului, cu excepția celor care conțin informații clasificate;  
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o) asigurarea secretariatului comisiei județene pentru stabilirea dreptului de 

proprietate privată asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei județene; 

p) exercitarea atribuțiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu 

caracter reparatoriu și convocarea în ședințe lunare a comisiilor care au ca obiect 

punerea în aplicare a acestor legi; 

r) urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de prefect; 

s) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau sarcini date de către prefect.  

 

2. Abrogarea unor reglementări din Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 cu 

privire la atribuțiile subprefectului, în ceea ce privește conducerea operativă a 

instituției prefectului, acestea fiind trecute în sarcina secretarului general al 

instituției prefectului. Astfel, la art. 2 alin. (1) pct. 2 se abrogă literele b), d) – l), n), o) 

și p), respectiv alin. (2) al aceluiași articol. 

Totodată, la articolul 2 alineatul (1) punctul 2, se introduce o nouă literă, prin care 

se creează posibilitatea ca în exercitarea conducerii operative a instituției prefectului, 

acesta să poată trasa alte atribuții sau sarcini subprefectului/subprefecților în legătură 

cu activitatea instituției prefectului. 

 

3. Modificarea organigramei cadru de organizare a instituției prefectului. În 

acest context, Anexa nr. 1 – Organigrama-cadru de organizare a instituției prefectului 

la Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 se modifică și se înlocuiește cu anexa la 

prezenta hotărâre. În cuprinsul anexei au fost introduse modificările care privesc 

secretarul general al instituției prefectului, precum și cele referitoare la structura de 

securitate care se va înființa la nivelul fiecărei instituții a prefectului, la nivel de 

compartiment.    

 

Totodată, având în vedere faptul că funcțiile publice de prefect și subprefect sunt 

funcții de demnitate publică, prin proiectul de hotărâre a Guvernului se reglementează 

faptul că atribuțiile pentru subprefect se stabilesc de către prefect prin ordin, acestea 

nemaifiind stabilite prin fișa postului, așa cum sunt prevăzute în prezent.  

 

De asemenea, prin proiect se stabilește și faptul că, la întocmirea ordinului pentru 

fiecare subprefect se vor avea în vedere şi atribuţiile pe linia protecției informaţiilor 

clasificate pentru subprefectul desemnat şef al structurii de securitate, conform 

prevederilor legale în vigoare. Șeful structurii de securitate va fi desemnat subprefectul 

care coordonează activitatea serviciilor publice deconcentrate.  

Totodată, ordinul prefectului prin care se stabilesc în sarcina subprefectului 

atribuţii de şef al structurii de securitate se va transmite spre avizare structurii 

responsabile pentru îndrumarea, coordonarea și controlul activităților referitoare la 

protecția informațiilor clasificate, conform prevederilor legale în vigoare. 

Precizăm faptul că, atribuțiile pe linia protecției informațiilor clasificate, stabilite 

pentru subprefectul desemnat șef al structurii de securitate nu vor putea fi delegate 

altor persoane. 

 

3. Alte Nu sunt. 
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informații            

 

 

 

Secțiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1
1
.Impactul asupra mediului 

concurențial și domeniului ajutoarelor 

de stat: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2.Impactul asupra mediului de afaceri: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2
1
.Impactul asupra sarcinilor 

administrative: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2
2
.Impactul asupra întreprinderilor 

mici și mijlocii: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social:  

4. Impactul asupra mediului: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informații: Nu sunt. 

 

 

Secțiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul 

curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani) 

 

                                                                                                                                mii lei - 

Indicatori Anul curent 
Următorii 

4 ani 

Media 

pe 4 

ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, 

din care: 
- - - - - - 

a) buget de stat, din acesta:       

(i) impozit pe profit       

(ii) impozit pe venit       

b) bugete locale:       

(i) impozit pe profit       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       

(i) contribuții de asigurări       

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

- - - - - - 

a) buget de stat, din acesta:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri și servicii       
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b) bugete locale:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri și servicii       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri și servicii       

3. Impactul financiar, plus/minus, din care: - - - - - - 

a) buget de stat       

b) bugete locale       

4. Propuneri pentru acoperirea creșterii 

cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

- - - - - - 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor 

bugetare 

- - - - - - 

7. Alte informații Nu sunt. 

 

 

Secțiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea 

prevederilor proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau 

abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului 

de act normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea 

implementării noilor dispoziții. 

 

 

 

 

b) Modificarea în mod corespunzător a 

Hotărârii Guvernului nr. 890/2005 pentru 

aprobarea Regulamentului privind 

procedura de constituire, atribuţiile şi 

funcţionarea comisiilor pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor, a modelului şi modului de 

atribuire a titlurilor de proprietate, 

precum şi punerea în posesie a 

proprietarilor, cu modificările și 

completările ulterioare. 

1
1
.Compatibilitatea proiectului de act normativ cu 

legislația în domeniul achizițiilor publice: 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

2. Conformitatea  actului normativ cu legislația 

europeană în cazul proiectelor ce transpun prevederi 

comunitare: 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a 

actelor normative comunitare: 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curții Europene de Justiție: Proiectul de act normativ nu se referă la 
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acest subiect. 

5. Alte acte normative și/sau documente internaționale 

din care decurg angajamente: 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

6. Alte informații Nu sunt. 

 

Secțiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

 

1. Informații privind procesul de consultare cu 

organizații neguvernamentale, institute de cercetare 

și alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

2.Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a 

avut loc consultarea, precum și a modului în care 

activitatea acestor organizații este legată de obiectul 

prezentului de act normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

3. Consultările organizate cu autoritățile 

administrației publice locale, în situația în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activități ale 

acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului 

nr. 521/2005 privind procedura de consultare a 

structurilor asociative ale autorităților administrației 

publice locale la elaborarea proiectelor de acte 

normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

 

 

 

 

4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale permanente: 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

5. Informații privind avizarea de către: 

Consiliul Legislativ 

Consiliul Suprem de Apărare a Țării 

Consiliul Economic și Social 

Consiliul Concurenței 

Curtea de Conturi 

 

Proiectul de hotărâre a Guvernului a primit 

avizul Consiliului Legislativ nr. 

______/2021. 

6. Alte informații. Nu sunt. 

 

Secțiunea a 7-a 

Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea prezentului  act normativ 

 

1. Informarea societății civile cu privire la 

necesitatea elaborării actului normativ 

Proiectul de act normativ a fost elaborat cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

2. Informarea societății civile cu privire la Proiectul de act normativ nu se referă la 
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eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării actului normativ, precum și efectele 

asupra sănătății și securității cetățenilor sau 

diversității biologice: 

acest subiect. 

3. Alte informații: Nu sunt. 

 

 

Secțiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act 

normativ de către autoritățile administrației publice 

centrale și/sau locale - înființarea unor noi 

organisme sau extinderea competențelor instituțiilor 

existente: 

 

2. Alte informații: Nu sunt. 
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Față de cele menționate mai sus, a fost promovat proiectul de hotărâre a Guvernului privind 

modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor 

prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, pe care 

îl supunem spre adoptare Guvernului. 

 

 

 

Ministrul afacerilor interne 

 

 

Lucian Nicolae BODE 

 

 

 

Avizăm favorabil: 

 

 

 

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice  

şi administraţiei 

 

 

Attila Zoltán CSEKE 

 

 

 

Ministrul muncii și protecției sociale 

 

 

 

Raluca TURCAN 

Președintele Agenției Naționale 

a Funcționarilor Publici 

 

 

     Liviu MĂLUREANU 

Ministrul Finanțelor Publice 

 

 

Alexandru NAZARE 

 

 

 

Ministrul Justiției 

 

 

Stelian-Cristian ION 


