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Raportului de activitate al Instituţia Prefectului - Judeţul Sibiu în anul 2016 

 
Profil organizațional  
Instituţia Prefectului Judeţul Sibiu a funcţionat în anul 2016 conform prevederilor şi dispoziţiilor 

Constituţiei României, ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului republicată cu 
completările şi modificările ulterioare, ale Hotarârii Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor 
prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi 
efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Instituţia Prefectului - Judeţului Sibiu este instituţie publicã cu personalitate juridicã, cu 
patrimoniu şi buget propriu şi a fost înfiinţată în temeiul Legii nr. 5/20 iulie 1990 privind administrarea 
judetelor, municipiilor, orașelor si comunelor până la organizarea de alegeri locale. 
 Sediul Instituţiei Prefectului - Judeţului Sibiu, denumit prefectură, este stabilit în municipiul 
reşedinţă de judeţ Sibiu, într-un imobil proprietate publică a statului, la adresa str. Andrei Şaguna, nr. 
10, cod 550009, telefon: 0269210104, fax: 0269218177, adresa de e-mail: 
institutiaprefectului@prefecturasibiu.ro, adresa website: www.prefecturasibiu.ro.  

Potrivit Constituţiei României art. 123 (2) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local 
şi conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei 
publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale.  
Prefectul este ordonator terţiar de credite. 

Politicile publice au fost implementate în vederea aplicării corespunzătoare a Programului de 
Guvernare. Au fost îndeplinite obiectivele stabilite pentru anul 2016 conform Planului de management 
instituțional publicat pe site-ul propriu.  

Transparența Instituțională: toate datele financiare și legate de procesul de achiziții sunt 
prezentate în mod detaliat pe site-ul instituției. 

Litigii: Instituţia Prefectului - Judeţul Sibiu a avut calitatea de parte într-un număr de 292 de 
cauze aflate pe rolul instanţelor de judecată.  

Organigrama este publicată pe site-ul propriu. Informații despre managementul resurselor 
umane sunt publicate în mod  detaliat pe site-ul propriu. 

Relația cu comunitatea: aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public și aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată este prezentată în rapoarte detaliate pe site-ul instituției.  

Relaţiile de colaborare şi cooperare se stabilesc în cadrul colaborării funcţionale dintre 
structurile de specialitate din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţului Sibiu, pe de o parte şi, pe de altă 
parte, între acestea şi structurile Ministerului Afacerilor Interne, cu activităţi similare din cadrul 
autorităţilor şi/sau instituţiilor publice ale administraţiei publice locale sau centrale, societatea civilă, 
misiuni diplomatice şi consulare, instituţii sau autorităţi internaţionale.  

Legislație: în perioada 01.01.2016– 31.12.2016 au fost iniţiate şi transmise, potrivit legii, spre 
analiză următoarele propuneri de optimizare a cadrului normativ:  9 proiecte de Hotărâri de Guvern 
transmise către Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, 3 proiecte de Hotărâri de 
Guvern privind acordare ajutoare de urgență în urma inundațiilor, 3 proiecte de Hotărâri de Guvern 
privind stemele unor u.a.t. transmise către Comisia Nationala Heraldica și MDRAP , un proiectde act 
normativ privind Regulatorul de Circulatie CFR Sibiu  transmis către Ministerul Transportului, au fost 
formulate, împreună cu partenerii sociali, propuneri cu privire la modificarea Legislaţiei Muncii şi a  
Legii nr. 62 / 2011, Legea Dialogului Social, propuneri înaintate Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice privind salarizarea personalului bugetar, 1 proiect de act normativ 
privind situațiile generate de pătrunderea animalelor sălbatice potențial periculoase și protejate de lege, 
în intravilanul localităților, propuneri de îmbunătățire a  Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 
2016—2020- SNA).  

Obiectivul general pentru anul 2017 este derularea în condiţii optime a activităţii, cu îndeplinirea 
atribuţiilor prevăzute de lege şi gestionarea corespunzătoare a resurselor.  
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