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ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL
INSTITUŢIEI PREFECTULUI –JUDEŢUL CLUJ
MARTIE-APRILIE 2013
Colegiul Prefectural s-a întrunit 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 martie a.c. conducǎtorii şi reprezentanţii Direcţiei
Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Cluj,
Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj şi Oficiului Teritorial
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie 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 aprilie a.c. conducǎtorii Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Cluj, Secţiei
Cluj a Gărzii Financiare şi Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj şi-au
prezentat activităţile şi acţiunile desfăşurate în primul trimestru al anului 2013 pentru
îndeplinirea obiectivelor şi strategiilor sectoriale stabilite prin Programul de Guvernare 2013
– 2016.
În data de 30 aprilie 2013 Coelgiul Prefectural al Judeţului Cluj a hotărât prin
Hotărârea nr. 2 din 2013 realizarea unor demersuri către structurile centrale de resort pentru
modificarea procedurii de insolvenţă astfel încât firmele cu datorii faţă de stat şi faţă de
terţe persoane să nu poată fi vândute/înstrăinate, la sume modice, către firme
fantomă/intermediari „specializaţi” în acest tip de operaţiuni, eludând achitarea obligaţiilor
legale pe care le au faţă de bugetul de stat, aceste societăţi comerciale urmând să rămână în
atenţia organelor fiscale până la recuperarea sumelor restante.
Pentru menţinerea şi dezvoltarea dialogului social cu partenerii
sociali de la nivelul judeţului Cluj a fost reunită Comisia de Dialog Social
la care au fost invitaţi să participe reprezentanţii liderilor de sindicat de la
Opera Naţională Română Cluj-Napoca, pe tema Contractului Colectiv de
Muncă. De asemenea, în cadrul şedinţei Comisiei de Dialog Social a fost
prezentată situaţia actuală a combinatului, care în data de 17.04.2013 a
intrat în insolvenţă.Au fost achitate salariile compensatorii pentru cei disponibilizaţi şi
drepturile salariale ale angajaţilor dar nu sunt noutăţi în ceea ce priveşte funcţionarea
combinatului, nici o secţie nu a fost repornită, acţionarul majoritar nu a participat la AGA
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din 29.04.13, nici potenţialii investitori din Beclean nu au fost la această şedinţă, situaţia
rămâne incertă.S-au făcut demersuri pentru ca activitatea să fie concentrată pe pornirea
capacităţilor de producţie şi reluarea activităţii combinatului. Proiectul Combinatul Social
Câmpia Turzii este în derulare.
Prefectul Judeţului Cluj a emis, în perioada martie-aprilie a.c., conform prevederilor
art. 6 alin.(1) pct. 1 lit.b din H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.
340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului un număr de 5 ordine cu caracter
tehnic.

Verificarea realizării la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Cluj a
măsurilor de prevenire a inundaţiilor.
Prin Ordinul nr. 99/14.03.2013 al Prefectului Judeţului Cluj s-a constituit Comisia pentru
verificarea realizării la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Cluj a
măsurilor de prevenire a inundaţiilor.
Programul de control integrat la nivelul judeţului Cluj a fost elaborat de Sistemul de
Gospodărire a Apelor Cluj, în colaborare cu Sistemul Hidrotehnic Arieş-Turda, Garda
Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Cluj şi Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă „Avram Iancu” Cluj, sub directa coordonare a Prefectului Judeţului Cluj.
Unităţi administrativ-teritoriale verificate: 28 unitati administrativ teritoriale in
bazinul hidrografic Somes-Tisa si 17 in bazinul hidrografic Mures (total: 45 u.a.t.)
Număr cursuri de apă verificate: 50 in b.h. Somes si 33 in b.h. Mures (total: 83 c.a.)
În urma verificărilor în teren s-au constatat următoarele:
Şanţurile şi rigolele stradale sunt in general întreţinute corespunzător, cu toate acestea
existand la nivelul unor unităţi administrativ-teritoriale unele deficiente in acest sens,
respectiv: municipiul Dej, Panticeu, Vultureni şi unele localităţi din bazinul hidrografic
Mureş (Mihai Viteazu şi Petreştii de Jos), cazuri în care sunt necesare decolmatări şi o
întreţinere corespunzătoare.
La polul opus, se încadrează municipiul Cluj-Napoca, Gherla, Apahida, Aşchileu,
Chiuieşti, Dăbâca, Mintiu Gherlii, Recea Cristur, Sânmărtin, Suatu, Ţaga şi în general
localităţile din bazinul hidrografic Mureş.
Indiferent de constatarile din teren, o masură cu caracter permanent care a fost impusă
unităţilor administrativ-teritoriale verificate a fost aceea de a asigura curăţirea,
decolmatarea şi întreţinerea rigolelor şi şanţurilor de colectare a apelor pluviale.
Au fost demarate acţiuni de salubrizare in majoritatea unităţilor administrativteritoriale verificate, dar acestea trebuie sa fie continuate avand in vedere inca existenta de
depozitari de deseuri pe malurile si in albiile cursurilor de apa, în zona podurilor şi podeţelor
(menajere, vegetatie, materiale de constructii, PET-uri, hartie, sticla).
Astfel, cantităţi mari de deşeuri depozitate pe malurile şi în albia cursurilor de apă, în
zona podurilor/podeţelor (valori estimative) s-au constatat la nivelul următoarelor unităţi
administrativ-teritoriale: Ciurila, Băişoara, Căşeiu, Floreşti, Iara, Luna, Panticeu, Suatu,
Vultureni.
O stare de salubrizare foarte buna a cursurilor de apă, depozitările de deşeuri fiind
inexistente sau în cantităţi foarte mici, răzleţe, a fost asigurată de următoarele autorităţi ale
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administraţiei publice locale, cu participarea comunităţilor locale: Dej, Gherla, Bonţida,
Ceanu Mare, Chiuieşti, Feleacu, Geaca, Recea Cristur, Sânmărtin, Ţaga, localităţi care în
anii anteriori aveau probleme în ceea ce priveşte acest aspect.
Au fost identificate depozitări de material lemnos şi vegetaţie lemnoasă pe malurile
şi în albiile unor cursuri de apă din bazinul hidrografic Mureş, respectiv pe raza comunelor
Baisoara (pr. Valea Ierii), Petrestii de Jos (pr. Deleni) si Valea Ierii (Valea Ierii, pr. Şoimu).
Nu au fost identificate depozite de material lemnos pe formaţiunile torenţiale din
apropierea zonelor locuite.
O problema în unele zone o reprezintă depozitările necontrolate de deşeuri din
construcţii, singure sau împreună cu deşeuri vegetale.
In unele cazuri s-a constatat insuficienţa placuţelor avertizoare privind interzicerea
depozitării de deşeuri de orice natură în zonele neamenajate corespunzator in acest scop.
Indiferent de constatarile din teren, o masura cu caracter permanent care a fost impusa
unităţilor administrativ-teritoriale verificate a fost aceea de a mentine starea de salubritate a
cursurilor de apă (maluri, albii).
Cu ocazia acestor controale s-au vizualizat si amenajări, acumulări, diguri de apărare,
constatându-se o stare de salubrizare cor salubrizare corespunzătoare; totuşi în unele locuri
pubelele erau insuficiente.
Totodată, putem concluziona că s-a constatat o imbunatatire clara fata de anii
precedenti în ceea ce priveşte salubrizarea cursurilor de apă şi întreţinerea santurilor,
rigolelor, canalelor de dirijare a apelor pluviale.
Având în vedere că nu au fost constatate deficiente majore, nu au fost aplicate
sancţiuni ci măsuri menite să conducă la diminuarea efectelor unor eventuale inundaţii, cu
responsabilităţi clare şi termene de pentru remedierea deficienţelor respective, la nivelul
fiecărei unităţi administrativ-teritoriale verificate stabilindu-se astfel un plan de măsuri.
Termenele de realizare pentru remedierea deficienţelor respective au fost stabilite
pentru intervale scurte de timp, fiind cuprinse în intervalul 29.03.2013 - 31.05.2013, funcţie
de data la care a avut loc verificarea în teren şi complexitatea măsurii stabilite.
Unele dintre măsuri, aşa cum s-a precizat anterior, au un caracter permanent.
Responsabili pentru îndeplinirea măsurilor respective sunt primarii unităţilor administrativteritoriale respective sau consiliile locale

Finalizarea lucrarilor de igienizare a cursurilor de apă şi desfiinţarea depozitelor ilegale de
deşeuri de orice natură de pe malurile şi albiile acestora, păstrarea unei stări corespunzătoare
a acestora
Finalizarea lucrarilor de decolmatare santuri, rigole, canale de dirijare ape pluviale şi
întreţinerea corespunzătoare a acestora
Îndepartarea materialului lemnos din zonele adiacente podurilor si podetelor, de pe malurile
şi albiile cursurilor de apă în vederea asigurării sectiunilor de scurgere a apelor mari
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Verificarea permanentă a modului de depozitare intermediară a materialului lemnos astfel
încât să nu fie colmatate albiile cursurilor de apă şi a torenţilor
Inventarierea agenţilor economici care exploatează material lemnos în vederea localizării lor
în teren
Completarea numarului de placute avertizoare privind interzicerea depozitarii deseurilor de
orice fel în locurile neamenajate în acest sens (mai ales in punctele sensibile la fenomenul
de depozitare necontrolata)
Obligativitatea obtinerii avizului de gospodarire a apelor pentru orice investiţie nouă ca şi
condiţie pentru eliberarea certificatului de urbanism;
Acordarea unei atenţii deosebite colectării apelor uzate (fecaloid-menajere) din fiecare
gospodărie pentru a se evita orice evacuare de ape uzate în cursurile de apă
Cererile pentru demolare construcţii adresate primăriilor vor fi însoţite în mod obligatoriu
de modalitatea de gestionare a deşeurilor rezultateîn urma acestor activităţi
Intensificarea acţiunilor de verificare a locurilor predispuse depozitării deşeurilor
Constientizarea populatiei privind importanţa depozitarii controlate de deseurilor de orice
natura, doar în locurile special amenajate în acest scop, precum şi importanţa menţinerii
curăţeniei pe raza localităţilor
La nivel judeţean Planul de măsuri se prezintă sub forma de mai sus, cu precizarea că
în anumite cazuri, funcţie de situaţiile speciale constatate în teren, au fost stabilite măsuri în
consecinţă,
În vederea analizei feed-backului corespunzător măsurilor stabilite cu ocazia
controalelor efectuate pentru remedierea deficienţelor constatate se va proceda la
verificarea gradului de realizare a acestora, urmând ca în cazul nerealizării măsurilor şi
nerespectării termenelor stabilite să se aplice de către structurile abilitate de control în
domeniu sancţiunile corespunzătoare prevăzute de legislaţia specifică în vigoare
Verificarea procesului de aprovizionare şi condiţiile igienicosanitare privind distribuţia către elevi a produselor lactate, de
panificaţie şi a fructelor la nivelul unităţilor şcolare
Au fost verificate un număr de 34 de unităţi de învăţământ, sau constatat o serie de deficienţe privind depozitarea temporară
pentru produsele lapte-corn şi s-au stabilit măsuri de remediere cu
termene şi responsabilităţi precise.
Verificarea exploatării de material lemnos, fără forme legale, pe raza unităţii
administrativ –teritoriale Săvădisla.
În urma verificărilor efectuale s-au constatat 14 contravenţii silvice, în valoare totală
de 28.000 lei, confiscându-se 20 mc de material lemnos.
De asemenea, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj a întocmit Planul de măsuri nr.
781127/2013 pentru prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale de arbori din fondul
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forestier şi a faptelor ilicite asociate din exploatarea, circulaţia, depozitarea,
prelucrarea primară şi comercializarea materialului lemnos pe raza comunei
Săvădisla.
Gestionarea situaţiei de la Combinatul Siderurgic Câmpia Turzii pentru a veni în
sprijinul salariaţilor disponibilizaţi.

Instruirea primarilor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ având pe tema
Managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică
urmare a modificărilor survenite la nivelul manualului primarului pentru astfel
de situaţii.
Asigurarea protecţiei drumurilor publice prin prevenirea antrenării zăpezii pe partea
carosabilă.
Informarea fermierilor cu privire la campania 2013 de depunere a cererilor de plată în
cadrul măsurilor de sprijin pe suprafaţă SPAS.
Verificarea depozitării necorespunzătoare de deşeuri lângă podul numit „Trafic Mic
Harcana”, curs de apă Arieş şi în spatele Stadionului Municipal Turda.
În urma verificărilor efectuate pe teren în zonele menţionate s-au constatat depozitări de
deşeuri diverse.
În cadrul programului Luna curăţeniei demarat de Primăria Municipiului Turda, pentru
perioada 15.03.2013 – 30.04.2013, s-au prevăzut lucrări de dezafectare a zonelor de pe
domeniul public în care sunt identificate depozitări de deşeuri
În perioada 28.03.2013-04.04.2013 au fost eliminate deşeurile din zona spatele Stadionului
Municipal Turda şi deşeurile de pe o suprafaţă de cca 100 mp în zona podului „Trafic Mic
Harcana”, de către reprezentanţii Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba - Sistemului
Hidrotehnic Arieş-Turda
Lucrările de eliminare şi igienizare a zonei podului „Trafic Mic Harcana” vor rămâne
în atenţia Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu
Constatarea şi evaluarea pagubelor generate de fenomenele meteorologice periculoase
la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Cluj
Sprijinirea unităţilor administrativ-tritoriale afectate de fenomenele meteorologice
periculoase din aprilie a.c.
Atenţionarea primarilor cu privire la regulile de întreţinere a lucrărilor de
îmbunătăţiri funciare.
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25 aprilie 2013 –reuniunea Grupului de Lucru Mixt pentru
Romi cu următoarea tematică: adoptarea planului judeţean de
măsuri 2013 privind implementarea la nivelul judeţului a H.G. nr.
1221 din 04 ianuarie 2012 pentru aprobarea Strategiei Guvernului
României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând
minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020 (M.Of. Partea I.
Nr.6 bis/04.01. 2012); armonizarea tuturor acţiunilor instituţiilor
statului implicate în soluţionarea problemelor identificate în comunităţile de rromi din judeţ:
stabilirea unei agende comune privind intervenţia pe domenii sectoriale; propuneri concrete
de măsuri active; realizarea de programe comune în scopul reintegrării sociale; protecţia şi
promovarea drepturilor omului în comunităţile de romi din judeţ.
29 aprilie 2013 REUNIUNEA DE LUCRU PRIVIND DEZBATEREA
PROBLEMELOR CU CARE SE CONFRUNTĂ AUTORITĂŢILE PUBLICE
LOCALE DIN JUDEŢUL CLUJ.
La această reuniune s-au dezbătut următoarele teme de interes pentru clarificarea unor
probleme cu care se confruntă autorităţile publice locale din judeţul Cluj:legislaţie fond
funciar, situaţia păşunatului, situaţia posturilor unice, reglementări în domeniul bugetelor
locale, acordarea de subvenţii APIA.
Invitaţi: toţi primarii unităţilor administrative- teritoriale din judeţul Cluj, reprezentanti ai
serviciilor publice deconcentrate de profil (Direcţia Generală a Finanţelor Publice a
Judeţului Cluj, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean
Cluj, Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Cluj, Oficiul
Teritorial pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Cluj, Agenţia Naţionalǎ
de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Cluj, reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului-Judeţul
Cluj ).
Cu privire la activitatea Serviciului Juridic din cadrul Instituţiei Prefectului
Judeţul Cluj:
I.
Acte administrative – hotărâri ale consiliilor locale/Consiliului judeţean şi
dispoziţii ale primarilor/preşedintelui Consiliului judeţean – asupra cărora a fost
exercitat controlul de legalitate:
Total : 4661, din care:
- 84 hotărâri adoptate de Consiliu judeţean
- 58 dispoziţii emise de preşedintele consiliului judeţean
- 1003 hotărâri ale consiliilor locale
- 3516 dispoziţii ale primarilor
I.1. Proceduri prealabile formulate ca urmare a exercitării controlului de legalitate de
către Prefect : 28, din care 25 au ca obiect hotărâri adoptate de consiliile locale şi 3 au
ca obiect dispoziţii emise de primari.
Actele administrative apreciate ca nelegale au ca obiect în principal:
-concesionări, închirieri, atribuire in folosinţă gratuită, vânzare imobile
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-includere bunuri în dom. public/privat
-păşunat;
-lucrări;
-impozite, taxe, tarife;
-acordare drepturi salariale;
I.2. S-au promovat următoarele 5 acţiuni în contencios administrativ – Tribunalul Cluj:
1. impotriva HCL nr. 60/2012 adoptată de Consiliul local Ciurila având ca obiect angajare
şofer
2. împotriva Dispoziţiei nr.107/2012 emisă de primarului comunei Jichişu De jos având ca
obiect acordare drepturi salariale necuvenite.
3.împotriva HCL 20-2013 adoptată de Consiliului local Sănduleşti având ca obiect
desemnare viceprimar în Asociaţie de dezvoltare intercomunitară Apa Văii Arieşului.
4. împotriva HCL
cumpărare imobil .

nr.150/2012 adoptată de Consiliul local Floreşti având ca obiect

5. împotriva HCL nr. 8/2013 adoptată de Consiliul local Bonţida având ca obiect însuşirea
contractului colectiv de muncă
I.3. S-au promovat 19 acţiuni în contencios administrativ având ca obiect stabilirea hotarelor
între unităţile administrative teritoriale între care au existat divergenţe cu privire la
recunoşterea hotarelor.
II.

Dosare fond funciar: 66 acţiuni judecătoreşti înregistrate în martie-aprilie
2013.

III.

Dosare premise/înmatriculări:

- 98 dosare noi având ca obiect solicitarea de înmatriculare a vehiculelor fără plata
taxei de emisii poluante.
IV.

Controale efectuate:
1. La sediul Primăriei comunei POIENI : 11.03.2013:
- Obiectul controlului: verificarea aspecte de fond funciar
-Rezultatul controlului: Prin procesul verbal nr.5725 de constatare şi
sancţionare a contravenţiei din data de 11.03.2013, persoanele desemnate prin
ordinul prefectului, in temeiul Legii fondului funciar nr. 18/1991, rep., au aplicat
amendă contravenţională în cuantum de 10.000 lei primarului comunei Poieni, în
calitatea sa de preşedinte al comisiei locale de fond funciar Poieni motivate de faptul
că nu şi-a îndeplinit obligaţia de a fişa lunar suprafaţă de teren constituită sau
reconstituită, cu toate datele prevăzute de art. 27 alin.4¹ din Legea nr.18/1991, rep.
2. La sediul Primăriei Cluj-Napoca: 12.04.2013;
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- Obiectul controlului: verificarea aspecte de fond funciar
-Rezultatul controlului: Prin procesul verbal nr. 8140 de constatare şi
sancţionare a contravenţiei din data de 12.04.2013, persoanele desemnate prin
ordinul prefectului, in temeiul Legii fondului funciar nr. 18/1991, rep., au aplicat
amendă contravenţională în cuantum de 20.000 lei primarului municipiului ClujNapoca, în calitatea sa de preşedinte al comisiei locale de fond funciar Poieni
motivat de faptul că nu a pus în posesie persoanele a căror drept de proprietate a fost
recunoscut de către Comisia judeţeană de fond funciar Cluj prin Hotărârile nr.89 şi
90/2003, faptă prevăzută de art.110¹ lit.a din Legea nr.18/1991, rep.
3. La sediul Primăriei comunei Mica – 01.03.2013
- Comisie Mixtă, având în componenţă reprezentanţi ai instituţiei prefectului şi
ai Agenţiei de plăţi şi intervenţii în agricultură
- Obiectul controlului : verificarea aspectelor semnalate prin petiţii şi în cadrul
audienţelor acordate de Prefect având ca obiect verificarea respectării prevederilor legale la
încheierea contractelor de arendare a păşunilor, precum şi realitatea aspectelor declarate în
cererile de solicitare a plăţilor înregistrate la Apia de către beneficiari, cu situaţia existentă în
teren, inclusiv efectuarea lucrărilor pentru suprafeţele arendate.
- Rezultatul controlului:
-s-a constat că, contractele de arendare au fost încheiate fără respectarea
prevederilor legale
- drept urmare, Consiliul local a hotărât rezilierea contractelor, şi concesionarea
păşunii cu respectarea prevederilor Legii nr.214/2011.
4. La sediul Liceului Liceului G. Şincai din municipiul Cluj-Napoca – 6.03.2013
-Comisie Mixtă având în componenţă reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului Judeţului
cluj şi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj;
-Obiectul controlului: verficarea modului în care s-a desfăşurat procedura de
fundamentare şi elaborare a proiectului planului de şcolarizare la nivelul Liceului G. Şincai,
pentru anul şcolar 2013-2014.
- Rezultatul controlului – s-a constatat faptul că procedura aferentă aprobării
proiectului Planului de şcolarizare la nivelul Liceului Teoretic “ Gheorghe Şincai”
Cluj-Napoca, pentru anul şcolar 2013-2014, a fost viciată, în principal, prin încălcarea
prevederilor art. 30 din Ordinul Ministrului, Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
nr. 6212/13.11.2012.
Instituţia prefectului a sesizat Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj şi Ministerul
Educaţiei Naţionale cu neregulile constatate
Ulterior, Consiliul de administraţie al liceului a revocat proiectul lanului de
şcolarizare 2013-2014 şi în şedinţa din 15.03.2013 a reluat această procedură şi a doptat noul
proiect cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Drept urmare, Ministerul Educaţiei Naţionale a operat modificările astfel cum au fost
aprobate de Liceul G. Şincai şi însuşite de Inspectoratul Şcolar Judeţean în planul de
şcolarizare pentru anul 2013-2014.
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Documente apostilate:
Nr. cereri: 354
Nr. acte apostilate: 559

Şedinţa Comisiei de Fond Funciar din data de 11 aprilie 2013
Rezultatele şedinţei Comisiei Judeţene de Fond Funciar :
 au fost validate un număr de 64 de anexe cuprinzând un număr de 155 de dosare cu
persoane îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate;
 au fost modificate un număr de 15 anexe la propunerea comisiilor locale de fond
funciar;
 au fost anulate un număr de 58 de titluri de proprietate;
 au fost modificate /corectate un număr de 15 titluri de
proprietate;
 au fost soluţionate un număr de 19 contestaţii;
 au fost adoptate un număr de 159 de hotărâri;
În cadrul programului de audienţe cu cetăţenii, în perioada martie - aprilie 2013 au
fost primite în audienţă de către prefectul Gheorghe Ioan Vuşcan un număr de 66 persoane,
fiind semnalate 44 probleme pe fond funciar - în aplicarea prevederilor Legii nr. 18/1991 şi
Legea 10/ 2001 (dintre care 10 probleme legate de concesionare păşuni ), 11 probleme de
natură administrativă –juridică, trei probleme de natură socială (locuri de muncă), restul diverse probleme.
De asemenea, subprefectul Mihnea Remus Iuoraş a primit în audienţă un număr de 16
persoane. Problemele ridicate în cadrul audienţelor au fost de natură socială (situaţia
persoanelor disponibilizate de la Combinatul Câmpia Turzii şi a angajaţilor de la Poşta
Română, în condiţiile privatizării acesteia), fond funciar şi probleme juridice legate de
restituirea terenurilor, concesionare/arendare păşune şi păşunat abuziv – 10 situaţii,
urbanism, despăgubiri în baza Legii 10/2001.
Situaţia activităţii desfăşurată la nivelul Serviciului Permise, în perioada martieaprilie 2013:
- au fost efectuate 4882 înmatriculări şi 2540 radieri;
- numere provizorii:5155, numere de probă:11
- au fost emise 2943 permise de conducere şi au fost preschimbate: 32 de permise;
- a fost înregistrat un număr de 5153 de operaţiuni de programare la examen (au fost admise
1806 persoane - promovabilitate la 2 luni 41,22%).
Situaţia activităţii desfăşurată la nivelul Serviciului de Paşapoarte Cluj, în perioada
de referniţă:
cereri pentru eliberarea pas,apoartelor simple electronice primite:2414
- cereri pentru eliberarea pas. electronice pentru cetaţenii români cu domiciliul în strainatate: 40
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- cereri pentru eliberarea pasapoartelor temporare simple: 990
- pas,apoarte electronice eliberate:2150
- pas,apoarte electronice pentru cetăţenii români străinătate eliberate: 38
- pas,apoarte simple temporare eliberate: 995
- menţiuni privind suspendarea dreptului la libera circulaţie: 144
- dovezi emise privind limitarea exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate: 544

Au fost înfiinţate pentru preluarea, în condiţiile legii, a cererilor
de eliberare a paşapoartelor simple electronice două puncte de
lucru la DEJ şi CÂMPIA TURZII.

Acest material a fost realizat cu sprijinul aparatului de specialitate al
Instituţiei Prefectului-Judeţul Cluj.
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