ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Instituţia Prefectului – Judeţul Cluj
INFO BULETIN nr. 1
Activităţi desfăşurate în cadrul Instituţiei Prefectului, în lunile ianuarie şi februarie
2013
Cu privire la activitatea Colegiului Prefectural aceasta s-a întrunit anul acesta în două
şedinţe lunare cu tematica privind stabilirea responsabilitǎţilor şi competenţelor serviciilor publice
deconcentrate şi ale altor instituţii ale statului cu reprezentare în teritoriu în aplicarea Programului
de Guvernare 2013 – 2016.
În luna ianuarie a.c. conducǎtorii şi reprezentanţii structurilor aparţinând Ministerului
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (Agenţia Judeţeanǎ pentru Ocuparea
Forţei de Muncǎ, Agenţia Judeţeanǎ pentrru Plǎţi şi Inspecţie Socialǎ Cluj, Inspectoratul Teritorial
de Muncǎ Cluj şi Casa Judeţeanǎ de Pensii Cluj) şi-au prezentat programele proprii de acţiuni şi
activitǎţi propuse a fi efectuate în anul 2013 pentru îndeplinirea obiectivelor şi strategiilor sectoriale
stabilite prin Programul de Guvernare 2013 – 2016.
În luna februarie a.c. conducǎtori ai structurilor aparţinând Ministerului Mediului şi
Schimbǎrilor Climatice (Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa, Agenţia pentru Protecţia
Mediului Cluj şi Garda Naţionalǎ de Mediu - Comisariatul Judeţean Cluj) şi-au prezentat
programele proprii de acţiuni şi activitǎţi propuse a fi efectuate în anul 2013 pentru îndeplinirea
obiectivelor şi strategiilor sectoriale stabilite prin Programul de Guvernare 2013 – 2016.
În ceea ce priveşte activitatea Comisiei de Dialog Social în intervalul ianuarie –februarie
2013 pentru menţinerea şi dezvoltarea dialogului social cu partenerii sociali de la nivelul judeţului
Cluj au fost organizate un număr de trei întâlniri astfel :
- întâlnirea cu liderii sindicatelor din cadrul IPJ Cluj şi liderii sindicatelor poliţiilor locale din
cadrul primǎriilor municipiilor judeţului Cluj (14 ianuarie 2013), în cadrul căreia au fost supuse
atenţiei probleme cu care se confruntă angajaţii: lipsa unei legislaţii coerente cu privire la statutul
poliţistului; salarizare inadecvată; lipsa unor dotări corespunzătoare–logistică inadecvată; lipsa unui
parc auto corespunzǎtor (maşinile folosite sunt puţine şi vechi şi sunt întreţinute cu banii
angajaţilor); nu există un statut al poliţistului local; suprapuneri de competenţă-controlul
contravenţional. Au fost propuse următoarele soluţii posibile: adoptarea unui noi statut al poliţistului
şi regelementarea statutului poliţistului local; salarizarea adecvată şi în concordanţă cu competenţele
acestora; profesionalizarea poliţistului local; modificarea legii dialogului social şi a legii poliţistului
local; dotarea corespunzătoare a tuturor sediilor de poliţie.
- întâlnirea prefectului judeţului Cluj, Ggheorghe Ioan Vuşcan cu reprezentanţii federaţiei
operatorilor români de transport – filiala Cluj (12 februarie 2013), cu privire la activitatea
judeţeană şi interjudeţeană de transport pasageri prin curse regulate urma să fie oprită, începând cu
12.02.2013, pentru o perioadă nedeterminată, până la deblocarea situaţiei legislative privind
modificarea Normelor de aplicare a O.G. nr.27/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul
nr.980/2011.
– întâlnirea Comisiei de Dialog Social cu participarea ministrului Doina Pană (28 februarie 2013)
care a prezentat principalele direcţii pe care se regândeşte modificarea Legii nr.62/2011 în prezent
reorganizarea învǎţǎmântului preuniversitar şi, în special, cel, liceal şi profesional.
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Alte acţiuni tematice:
 Întâlnire de lucru pentru susţinerea proiectelor majore din zona Turda (17.01.2013)
Întâlnirea s-a desfǎşurat în Sala mare de şedinţe a Primǎriei Municipiului Turda şi au fost supuse
discuţiei şi evaluǎrii urmǎtoarele proiecte majore: prelungirea centurii de ocolire Apahida – Vâlcele
pânǎ la Autostrada Transilvania, continuarea proiectelor de mediu (decontaminarea zonelor
poluate), susţinerea unui proiect integrat de turism (Salina Turda, Cheile Turzii, Castrul Roman
Potaissa, Cheile Tureniului, transportul feroviar pe ecartament îngust – mocǎniţa), crearea de noi
locuri de muncǎ (colaborarea cu parcul industrial privat din Turda sau amenajarea unui parc
industrial de cǎtre Consiliul Judeţean Cluj),reabilitarea termicǎ a blocurilor, reabilitarea
infrastructurii rutiere, discuţii pe tema managementului integrat al deşeurilor, culturǎ şi culte. La
această întâlnire au fost invitaţi toţi parlamentarii clujeni, reprezentanţi ai autorităţilor judeţene şi
locale, precum şi reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate de la nivelul judeţului Cluj.
 Identificarea unor soluţii pentru problemele cu care se confruntă fermierii din judeţul
Cluj (13.02.2013)
O reuniune organizată la iniţiativa Instituţiei Prefectului Judeţul Cluj care a avut drept scop
identificarea unor soluţii pentru problemele cu care se confruntă fermierii din judeţul Cluj. La
această întâlnire au fost invitaţi reprezentanţi ai asociaţiilor de fermieri din judeţul Cluj,
reprezentanţi ai instituţiilor agricole de profil şi reprezentanţi ai autorităţilor judeţene şi locale .
Aspecte problematice în domeniu
- simplificarea procedurilor în ceea ce priveşte absorbţia fondurilor europene, încurajarea
persoanelor fizice pentru a face agricultură. De asemenea a fost evidenţiat numărul redus al
personalului de specialitate din cadrul structurilor statului care gestionează fonduri europene;
- modalităţile de impozitare pentru producătorii agricoli pe termen mediu şi lung şi lipsa
impozitării în cazul terenurilor nelucrate; impozitul pe terenuri agricole să devină, prin lege, venituri
la bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale respective; impozitul pe veniturile agricole
să fie diferenţiat funcţie de categoria de terenuri, de zona geografică, gradul de fertilitate, etc. fiind
necesar ca la stabilirea normelor de venit pe terenurile agricole aceste aspecte să fie luate în
considerare;
- nemulţumirea legată de dreptul străinilor de a cumpăra pământuri în România;
- adoptarea legii oieritului; lispa unei astfel de legi produce efecte negative atât asupra culturilor
agricole cât mai ales asupra liniştii şi ordinii publice în comunităţile unde există crescători de oi care
nu au în proprietate teren pentru păşunat;
 Întâlnire cu reprezentanţi ai Organismelor Intermediare din Regiunea NV (13.02.2013)
A avut drept scop comunicarea şi colaborarea cu instituţiile direct implicate în gestionarea
fondurilor europene la nivel de judeţ, pentru identificarea unor soluţii în vederea îmbunătăţirii
gradului de accesare a Fondurilor europene prin Organismele intermediare din Regiunea Nord-Vest.
Problematici identificate:
- calitate scăzută a aplicanţilor
- alegerea firmelor de consultanţă este problematică
o dosare de finanţare incomplete, prost întocmite;
o contractele încheiate între firmele de consultanţă şi aplicanţi favorizează prima categorie, acestea
percepând sume de bani pentru care nu asigură nici livrarea serviciul contractat, nici calitatea
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acestuia. Serviciile pentru consultanţă sunt achitate chiar dacă dosarul nu trece, de multe ori, de
faza de evaluare; (cuantumul serviciilor de consultanţă ajunge la 10% din valoarea proiectului);
o firmele de consultanţă nu se implică până la capăt în proiecte, implicarea consultanţilor este
limitată în cele mai dese cazuri la depunerea cererii şi nu continuă şi în perioada de implementare;
o serviciile de consultanţă se contractează în urma unei proceduri de achiziţie unde, de regulă, intră
în competiţie firme mari. Aceste firme lucrează cu personal fără experienţă aparţinând altor firme
fără experienţă în domeniu.
- activitatea de consultant nu este nomenclaturizată şi prin urmare nu pot fi impuse restricţii
pentru desfăşurarea acestei activităţi
- arhitectura instituţională prea stufoasă
- calitatea slabă a proiectelor tehnice şi studiilor de fezabilitate
- Probleme legate de Ghidurile Solicitantului
- Probleme cu serviciile prestate de diriginţii de şantier şi auditori
- birocraţie excesivă în procesarea cererilor de rambursare
- Dificultăti întâmpinate de către instituţiile de învăţământ preuniversitar şi învăţământ universitar în
motivarea întreprinderilor de la nivel local (potenţiali angajatori) în vederea implicării acestora în
organizarea şi desfăşurarea, în calitate de parteneri de practică, a stagiilor de practică pentru elevi şi
studenţi, astfel incât să asigure accesul elevilor/ studenţiilor la tehnologie de vârf, echipamente
performante, expertiză de specialitate.
Măsuri propuse:
o Elaborarea normelor metodologice de aplicare a Legii 284/2010 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri unice
o revizuirea procedurilor de achiziţie publică
o întărirea prin lege a competenţelor Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor
Publice în aşa fel încât să-şi asume răspunderea în cadrul procesului de derulare a achiziţiilor
publice
o Preluarea verificării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a verificării situaţiilor de lucrări
pentru procesarea cererilor de rambursare
o directorii de şanţier, proiectanţii şi auditorii să fie strict reglementaţi prin lege
o aprobarea cât mai rapidă, stabilirea urgentă a Programelor Operaţionale pentru a putea fi elaborate
ulterior Ghidurile Solicitantului care să permită depunerea de proiecte începând cu ianuarie 2014;
o Elaborarea de documente standard pentru achiziţia de servicii de lucrări;
 Susţinerea proiectelor majore din zona Dej (14.02.2013)
Reuniunea a avut drept scop susţinerea proiectelor majore ale zonei pentru bugetul multianual 2012
– 2013, La această întâlnire au fost invitaţi toţi parlamentarii clujeni, reprezentanţi ai autorităţilor
judeţene şi locale, precum şi reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate de la nivelul judeţului
Cluj.
Tematică:
 Fond funciar;
 Managementului integrat al deşeurilor.Continuarea proiectelor de mediu (decontaminarea
zonelor poluate);
 Susţinerea unui proiect integrat de turism;
 Crearea de noi locuri de muncǎ;
 Reabilitarea termicǎ a blocurilor;
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Reabilitarea infrastructurii rutiere;
Culturǎ şi culte;
Sănătate;
Infrastructură utilităţi;
Respectarea legislaţiei în domeniul forestier.

Subiecte punctuale:
Reabilitarea Drumului lui Pintea, un traseu turistic-ecumenic - itinerar care să cuprindă zona în
care a haiducit Pintea Viteazul. Ridicarea unui bust al haiducului
Festivalul de la Bobîlna.- împreună cu autorităţile locale din comunele Bobîlna, Corneşti şi Aluniş
Achiziţionarea unui tomograf pentru Spitalul municipal Dej
 Reuniunea Grupului mixt de lucru al judeţului Cluj (14.02.2013)
Pentru implementarea H.G.1221 privind Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor
români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020;
Comisia de Incluziune Socială din data de 15.02.2013 a avut ca tematică următoarele
puncte de interes: prezentarea Proiectului privind strategia de dezvoltare a serviciilor sociale de la
nivelul judeţului Cluj; discuţii cu privire la înfiinţarea/reînfiinţarea unui adăpost pentru femeile
victime ale violenţei în familie, în municipiul Cluj-Napoca; comunitatea Pata Rât –probleme, soluţii,
prezentarea proiectelor aflate în derulare; 2013 – Anul European al Cetăţeanului.
Instituţia Prefectului-judeţul Cluj prin Serviciul Juridic a exercitat controlul de legalitate
asupra unui număr de 3239 acte administrative, din care 407 hotărâri ale consiliilor
locale/Consiliului judeţean, respectiv 2832 dispoziţii ale primarilor/preşedintelui Consiliului
judeţean. Ca urmare a exercitării controlului de legalitate de către prefect, au fost formulate un
număr de 23 proceduri prealabile. În acest caz, semnificative sunt situaţiile privind hotărârile
consiliilor locale ale comunelor Floreşti (HCL nr. nr. 3/24.01.2013), Apahida (HCL nr. 3/01.2013)
şi Chinteni (HCL nr. 2/31.01.2013), acestea având ca obiect introducerea, dezvoltarea şi extinderea
sistemului de transport local cu operatorul de transport pubic RATUC Cluj-Napoca. Hotărârile
menţionate au încalcat prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, creând
premisele încălcării principiului garantării accesului egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de
transport şi al transportatorilor autorizaţi la piaţa transportului public local. În urma sesizării
prefectului, la nivelul Consiliului local Floreşti a fost restabilită starea de legalitate, HCL nr.
3/24.01.2013 fiind revocată în şedinţa din data de 28 februarie a.c.
În perioada ianuarie-februarie a.c., Instituţia Prefectului-judeţul Cluj a promovat la
Tribunalul Cluj trei acţiuni în contencios administrativ, astfel:
- împotriva Consiliului Local Băişoara şi a primarului comunei Băişoara, având ca obiect amendă
civilă pentru nepunerea în executare a Sentinţei civile nr. 12037/2012 pronunţată de Tribunalul Cluj
în dos.nr. 9837/117/2012;
- împotriva Dispoziţiei nr.218/ 2012 emisă de primarul comunei Jucu, având ca obiect aprobarea
plăţii unei sumei din bugetul local pentru personalul Primăriei comunei Jucu, reprezentând
contravaloare ţinută. Dispoziţia a fost emisă cu încălcarea prevederilor Legii privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010.
- împotriva HCL Turda nr. 115/2012, prin care s-a aprobat accesul gratuit în Salina Turda în mod
discreţionar, doar cetăţenilor cu domiciliul stabil în municipiul Turda, în scopul tratării afecţiunilor
respiratorii, creîndu-se astfel un tratament discriminatoriu faţă de cetăţenii cu domiciliul în alte
localităţi.
400094 Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 58
telefon: +40-264-503300, +40-264-594888, fax: +40-264-591637
Web: www.prefecturacluj.ro, E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro

De asemenea, a fost formulat un denunţ penal la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda
împotriva autorităţilor administraţiei publice locale ale comunei Băişoara pentru tergiversarea
nejustificată a validării în funcţia de consilier local al d-lui Galmati Bazil, existând asffel indicii ale
faptului că sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu contra
intereselor publice.
În lunile ianuarie şi februarie a.c., pe rolul instanţelor de judecată au fost înregistrate 88 de
acţiuni judecătoreşti având ca obiect fond funciar şi un număr de 726 dosare noi având ca obiect
solicitarea de înmatriculare a vehiculelor fără plata taxei de emisii poluante, în care Comisia
Judeţeană de Fond Funciar, respectiv Instituţia Prefectului sunt parte.
În cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului, în lunile ianuarie şi
februarie a.c. au existat mai multe acţiuni de verificare a modului de aplicare şi respectare a actelor
normative la nivelul judeţului, astfel:
 PROMOVAREA UNOR PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN - Asigurarea
accesului locuitorilor în zona cartierului „Cluj Due”, comuna Chinteni
Înaintarea spre aprobarea Guvernului României a Notei de Fundamentare şi Proiectul de
Hotărâre de Guvern privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului,
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013 pentru reconstrucţia podului ce asigură unica legătura între
drumul judeţean DJ 109A şi ansamblul de locuinţe „Cluj - Due”, distrus de calamităţile naturale
produse, în cursul anului 2010, în comuna Chinteni, judeţul Cluj.
 ACŢIUNI DE VERIFICARE A MODULUI DE APLICARE ŞI RESPECTARE A
ACTELOR NORMATIVE LA NIVELUL JUDEŢULUI, în cadrul unor comisii mixte
constituite prin ordin al prefectului
- Verificarea administrării composesoratului Muntele Băişorii, comuna Băişoara prin Ordinul
nr. 75/25.02.2013 al Prefectului Judeţului Cluj
Servicii publice deconcentrate implicate: Comisariatul Judeţean Cluj al Gărzii Naţionale de Mediu,
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj, Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare
Cluj-Napoca. Verificările sunt în curs de derulare.
- Verificarea şi control a situaţiei generate de carnea aruncată în zona Lacului Tarniţa prin
Ordinul nr. 76/25.02.2013 al Prefectului Judeţului Cluj
Au fost găsite abandonate 922 kg carne (origine necunoscută).
În actiunea de monitorizare a parametrilor fizico-chimici si microbiologici pentru apa potabila la
iesire din statia de tratare si din reteaua de distribuire, s-au prelevat 3 probe de apa in cursul zilei de
27.02.2013, probe la care nu s-au inregistrat nici un fel de neconformitati pentru parametrii analizati.
In data de 25.02.2013 au fost receptionate in Laboratorul de Microbiologie Alimentara din cadrul
Laboratorului Sanitar Veterinar si pentru Siguranta Alimentelor Cluj 5 (cinci) esantioane de tesut
muscular cu origine necunoscuta recuperate din zona Lacului Tarnita, jud. Cluj, in vederea efectuarii
examenului microbiologic pentru depistarea germenilor patogeni.
Probele au fost prelucrate si supuse testarii, in paralel, atat prin tehnica imunoenzimatica de
fluorescenta, cat si prin metode clasice de microbiologie – rezultate negative
- Verificarea exploatării de material lemnos, zona Casele Miceşti, comuna Feleacu;
Fondul forestier respectiv este în paza şi administrarea Ocolului Silvic Cluj-Napoca, ce a pus în
valoare şi a autorizat spre exploatare două partizi de masă lemnoasă
Masa lemnoasă este exploatată de către S.C. SILVAGLAS S.R.L. şi S.C. LEMNEXTRACT S.R.L.
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S.C. LEMNEXTRACT S.R.L. a comercializat o parte din materialul lemnos S.C. POPAS RAPID
S.R.L.
În urma verificărilor efectuate nu au fost constatate fapte de natură penală sau contravenţională.
Verificarea activităţii desfăşurate de S.C. SAINT GOBAIN CONTRUCTION PRODUCTS
ROMÂNIA S.R.L, considerate ca fiind cauza amplificării alunecărilor de teren şi a poluării
atmosferice în satul Cheia, comuna Mihai Viteazu;
- Verificarea activităţii desfăşurate de S.C. SAINT GOBAIN CONTRUCTION PRODUCTS
ROMÂNIA S.R.L, considerate ca fiind cauza amplificării alunecărilor de teren şi a poluării
atmosferice în satul Cheia, comuna Mihai Viteazu
 Activitatea de exploatare a gispului în cariera Cheia se realizează în baza licenţei de exploatare nr.
52/1999 (valabilitate până în anul 2018)
 În momentul de faţă operatorul economic se află în procedură de reautorizate la Agenţia
Judeţeană pentru Protecţia Mediului Cluj (autorizaţia de mediu nr. 165/2009 a avut valabilitatea
până în 2012)
 Derocarea efectuată prin puşcare a fost efectuată cu respectarea Preliminarului de exploatare pe
anul 2013 avizat de Compartimentul de Inspecţie Teritorială pentru Resurse Minerale Cluj
(dispoziţie de puşcare nr. 119/06.12.2012).
 Vibraţiile provocate de această puşcare au fost monitorizate, raportul evidenţiind faptul că nu au
fost depăşite limitele normale
 Pentru a se minimiza efectele exploatării de gips asupra mediului înconjurător, operatorul
economic a redus considerabil activitatea de derocare în frontul sudic (cel mai apropiat de satul
Cheia) prin diminuarea reţelei de amplasare a explozibilului pentru derocare. Activitatea de
derocare în acest front va fi sistată în martie 2013, urmând a se reabilita acest perimetru.
 Lucrările de exploatare vor continua în frontul nordic aflat la o distanţă considerabilă de vatra
satului
 Societatea monitorizează foarte strict intensitatea şi frecvenţa derocărilor prin puşcare pentru
urmărirea deplasărilor de curgere plastică a versantului, prin intermediul a 12 reperi amplasaţi pe
versantul localităţii Cheia şi 6 în interiorul carierei.
 Se efectuează măsurători de vibraţii la fiecare puşcare în diferite puncte situate în satul Cheia
 Verificarea tuturor componentelor instalaţiei, a funcţionării şi încadrării în parametrii de calitate şi
mediu se realizează trimestrial conform planului de mentenanţă, rezultatele ultimelor analize
efectuate pentru factorul de mediu AER – indicatorul pulberi în suspensie – imisii în 4 puncte (la
limita perimetrului) indicând încadrarea în CMA (concentraţie maximă admisibilă)
În urma controlului efectuat reprezentanţii Compartimentului de Inspecţie Teritorială pentru
Resurse Minerale Cluj au concluzionat că activitatea de exploatare se desfăşoară în condiţiile
impuse de actele de reglementare emise în acest sens.
Totodată, Comisariatul Judeţean Cluj al Gărzii Naţionale de Mediu a solicitat S.C. SAINT
GOBAIN CONTRUCTION PRODUCTS ROMÂNIA S.R.L. să prezinte concluziile raportului de
evaluare inclinometrică pe semestrul II 2012 şi efectuarea de analize suplimentare pentru indicatorul
pulberi sedimentabile.
- Verificarea procesului de aprovizionare şi condiţiile igienico-sanitare privind distribuţia
către elevi a produselor lactate, de panificaţie şi a fructelor la nivelul unităţilor şcolare din
judeţul Cluj prin Ordinul nr. 82/28.02.2013 al Prefectului Judeţului Cluj. Verificǎrile sunt în curs
de derulare.
Prin Ordin al Prefectului în data de 13 februarie a.c, a fost efectuat un control la Primăria
Comunei Poieni, având ca obiect verificarea unor aspecte de fond funciar. Astfel, în temeiul Legii
fondului funciar nr. 18/1991, primarului comunei Poieni, în calitatea sa de preşedinte al comisiei
locale de fond funciar, i-a fost aplicată amendă contravenţională în cuantum de 10.000 lei, pe
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motivul că nu a pus în executare o Hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă şi
pentru nerespectarea unei Hotărâri a Comisiei Judeţene Cluj.
Tot printr-un Ordin semnat de prefectul Gheorghe Ioan Vuşcan, o comisie având în
componenţă reprezentanţi ai Direcţiei Generală a Finanţelor Publice Cluj, ai Gărzii Financiare
Secţia Cluj, Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Cluj şi ai Instituţiei
Prefectului a efectuat în data de 27 februarie a.c. un control la Primăria comunei Băişoara şi la
sediul Composesoratului Muntele Băişorii. Au fost supuse verificării aspectele semnalate prin petiţii
şi în cadrul audienţelor acordate de Prefect având ca obiect modul de respectare a regimului silvic,
modalitatea de stabilire şi incasare a impozitelor si taxelor locale în perioada 2010 – 2012,
administrarea domeniul public-pârtia de schi si terenul sintetic de sport, situaţiile financiar –
contabile ale Composesoratului Muntele Băişorii, gestionarea si administrarea patrimoniului
Composesoratului. În urma controlului, a fost modificată de Consiliul local Băişoara Hotărârea
privind închirierea pârtiei de schi, prin încredinţare directă (apreciată ca nelegală de Prefect). De
asemenea, Garda Financiară a aplicat amenzi Composesoratului Muntele Băişorii.
În cadrul Biroului Apostilă, au fost apostilate un număr de 445 cereri, iar un număr de 729
acte au fost apostilate.
Reprezentanţii Comisiei Judeţene de Fond Funciar au analizat în lunile ianuarie şi februarie
din anul 2013 un număr de 284 de dosare. Au fost adoptate un număr de 154 de hotărâri, 59 de
anexe au fost supuse verificărilor, iar un număr de 60 de titluri de proprietate au fost anulate. De
asemenea, au fost predate către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor un număr de
17 dosare pentru despăgubiri de fond funciar şi 25 dosare pe Legea nr. 10/2001.
În cadrul programului de audienţe cu cetăţenii, în primele două luni ale acestui an au fost
primite în audienţă de către prefectul Gheorghe Ioan Vuşcan şi subprefectul Mihnea Remus Iuoraş
un număr de 59 de persoane, atât la sediul Palatului Administrativ Cluj, cât şi în teritoriu, la Gherla,
Turda, Dej sau Huedin. Au fost semnalate 35 de probleme de fond funciar, 20 probleme de natură
administrativ – juridică şi 4 probleme de natură socială (locuinţă socială, loc de muncă).
Situaţia activităţii desfăşurată la nivelul Serviciului de Paşapoarte Cluj, în perioada
01.01.2013-28.02.2013
- cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice primite:1935
- cereri pentru eliberarea paşapoartelor electronice pentru cetăţenii români cu domiciliul în
străinătate: 30
- cereri pentru eliberarea paşapoartelor temporare simple: 783
- paşapoarte electronice eliberate:1491
- paşapoarte electronice pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate eliberate: 27
- paşapoarte simple temporare eliberate: 784
- menţiuni privind suspendarea dreptului la libera circulaţie: 147
- dovezi emise privind limitarea exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate: 349
Situaţia activităţii desfăşurată la nivelul Serviciului Permise, în perioada 01.01.201328.02.2013
- au fost efectuate 4866 înmatriculări şi 2712 radieri;
- au fost emise 1463 permise de conducere la prima categorie şi au fost preschimbate: 9467 de
permise;
- a fost înregistrat un număr de 4440 de operaţiuni de programare la examen, din care 3730 candidaţi
s-au prezentat la proba teoretică (au fost admise 2348 persoane şi 1382 au fost respinse); la proba
practică s-au prezentat 2418 candidaţi, din care au fost admişi 1633, iar 785 au fost respinşi.
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