
COLEGIUL PREFECTURAL AL JUDEȚULUI SIBIU 
 

 

În fiecare județ, respectiv în municipiul București, funcționează un 
Colegiu Prefectural condus de către prefect. 

Colegiul Prefectural are ca scop asigurarea coordonării activității serviciilor 
publice deconcentrate din județ și este organul consultativ al prefectului în 
realizarea atribuțiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale, 
organizate la nivelul unităților administrativ – teritoriale. 

 
Atribuțiile Colegiului Prefectural privesc armonizarea activității serviciilor 
publice deconcentrate din județ, precum și implementarea programelor, 
politicilor, strategilor și planurilor de acțiune ale Guvernului la nivelul județului 
sau al localităților acestuia. 
 
Colegiul Prefectural este compus din prefect, subprefect și conducătorii 
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale 
administrației publice centrale din subordinea Guvernului, care își au sediul în 
județul Sibiu. 

 
Temeiul legal: 
  

• Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituția Prefectului, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare 

• H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 
privind prefectul şi instituția Prefectului, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 
 

 



REGULAMENT 
DE FUNCŢIONARE AL COLEGIULUI PREFECTURAL 

 AL JUDEŢULUI SIBIU 
 
 

Capitolul I – Dispoziţii Generale 
 

Art. 1 – Colegiul Prefectural al judeţului Sibiu funcţionează în temeiul 
prevederilor art. 22 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi anexei 3 la 
Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 
340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului. 

Art. 2 – Colegiul Prefectural are ca scop asigurarea coordonării activităţii 
serviciilor publice deconcentrate din judeţ şi este organul consultativ al 
prefectului, în realizarea atribuţiilor de conducere a serviciilor publice 
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice 
centrale organizate la nivelul judeţului. 

Art. 3 – În cadrul şedinţelor de lucru, membrii colegiului prefectural 
raportează şi analizează stadiul implementării programelor, politicilor, strategiilor 
şi planurilor de acţiune de la nivelul judeţului sau al localităţilor acestuia, nevoile 
şi dificultăţile cu care se confruntă serviciile publice deconcentrate, propunând 
măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii. 

 
Capitolul II – Atribuţiile Colegiului Prefectural 
 
Art. 4 – Colegiul prefectural are următoarele atribuţii principale: 
a) analizează activitatea serviciilor publice deconcentrate şi 

propune măsuri în vederea îmbunătăţirii acesteia; 
b) stabileşte domeniile şi sectoarele în care este necesară sau poate 

realiza cu eficienţă acţiunea coordonată a mai multor servicii publice 
deconcentrate; 

c) stabileşte măsurile necesare implementării programelor, politicilor, 
strategiilor şi planurilor de acţiune adoptate la nivel naţional; 

d) organizează acţiunile comune ale mai multor servicii publice 
deconcentrate în vederea soluţionării unor situaţii deosebite; 

e) analizează măsurile necesare în vederea realizării unui sistem 
comun de management al informaţiei, al resurselor materiale, financiare ori 
umane; 

f) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, precum şi sarcini 
date de ministere sau de celelalte organe ale administraţiei publice centrale din 
subordinea Guvernului ori de către prefect. 
 
 Capitolul III – Organizarea Colegiului Prefectural 



 
 Art. 5 Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării şedinţelor de lucru ale 
prefectului, se realizează conform prevederilor art. 8 din H.G. nr. 460/2006 pentru 
aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată. 
 Art. 6 Relaţia cu reprezentanţii mass-media se realizează de către purtătorul 
de cuvânt al instituţiei. 
 
 Capitolul IV – Desfăşurarea Lucrărilor 
 
 Art.6 - (1) Colegiul Prefectural se întruneşte la sediul Instituţiei Prefectului 
şi este prezidat de către prefect. 
     (2) În lipsa prefectului, şedinţele Colegiului Prefectural sunt 
prezidate de către subprefect. 
     (3) Colegiul Prefectural se convoacă de către prefect cel puţin o 
dată pe lună şi ori de câte ori se consideră că este necesar. 
     (4) Colegiul Prefectural îşi desfăşoară activitatea în plen, în 
prezenţa majorităţii membrilor acestuia. 
 Art. 7 – (1) Membrii Colegiului Prefectural, precum şi celelalte persoane a 
căror prezenţă la şedinţele colegiului este considerată necesară sunt convocate de 
către prefect, individual şi în scris. 
          (2) Ordinul de convocare trebuie să cuprindă data, ora, locul 
unde se desfăşoară şedinţa, ordinea de zi şi lista participanţilor. 
          (3) În mod excepţional, la propunerea unor membri ai 
Colegiului Prefectural, se pot introduce pe ordinea de zi probleme apărute ulterior 
convocării, cu acordul membrilor colegiului. 
 Art. 8  Ordinea de zi stabilită se aprobă de către prefect şi se comunică 
membrilor Colegiului Prefectural şi persoanelor invitate la şedinţă. 
 Art. 9  - (1) Membrii Colegiului Prefectural sunt obligaţi să participe 
personal la şedinţe, cu excepţia cazurilor temeinic motivate. 
      (2) Membrul Colegiului Prefectural aflat în situaţia prevăzută la 
alin. (1)  trebuie să comunice în scris, numele înlocuitorului său de drept. 
 Art.10 Persoanele care participă la lucrările Colegiului Prefectural în 
calitate de invitaţi, nu au drept de vot. 
 Art. 11 Membrii Colegiului Prefectural şi persoanele invitate la şedinţa 
Colegiului semnează lista nominală de prezenţă. 
 Art. 12 -(1) Secretariatul Colegiului Prefectural este asigurat de Instituţia 
Prefectului Judeţului Sibiu, prin Serviciul Monitorizarea Serviciilor Publice 
Deconcentrate şi Dezvoltare Economică. 
        (2) Secretariatul Colegiului Prefectural are următoarele atribuţii: 
 a) elaborearea graficului cu tematica anuală orientativă a Colegiului 
Prefectural, după consultarea şefilor serviciilor publice deconcentrate ale 



ministerelor şi ale celorlalte autorităţi ale administraţiei centrale din unităţile 
administrativ teritoriale organizate pe raza judeţului Sibiu; 
 b) redactarea referatului pentru emiterea ordinului de convocare; 
 c) stabilirea ordinii de zi; 
 d) luarea măsurilor pentru convocarea membrilor colegiului şi a invitaţilor; 
 e) primirea rapoartelor, a informărilor, a sintezelor şi a celorlalte materiale 
solicitate, necesare desfăşurării şedinţei; 
 f) programele ce se propun spre aprobare vor fi prezentate în conformitate 
cu anexa nr. 
,1. 
 g) postarea materialelor şedinţei Colegiului Prefectural pe site-ul instituţiei 
cu trei zile înainte de desfăşurarea acesteia; 
 h) multiplicarea materialelor şi pregătirea mapelor cu materialele şedinţei, 
pentru conducerea instituţiei; 
 i) întocmirea procesului –verbal şi a sintezei şedinţei; 
 î) redactarea proiectelor de hotărâri; 
 j) arhivarea materialelor ce au stat la baza organizării şi desfăşurării 
şedinţei; 
 k) asigurarea legăturii cu membrii colegiului prefectural. 
         (3) Procesul – verbal de şedinţă se semnează de către prefect sau 
de către subprefectul care a condus şedinţa Colegiului Prefectural şi cuprinde 
dezbaterile care au avut loc. 
    
 Capitolul V – Actele Colegiului Prefectural 
 

Art. 13 – (1) În exercitarea atribuţiilor care îi revin Colegiul Prefectural 
adoptă hotărâri. 
          (2) Hotărârile se adoptă prin vot deschis şi cu majoritatea simplă a 
membrilor prezenţi. 
  (3) În caz de paritate de voturi, votul prefectului decide. 

Art. 14 Hotărârile Colegiului Prefectural se întocmesc în conformitate cu 
anexa nr.3 şi se semnează de către prefect sau în lipsa acestuia de către subprefect. 

Art. 15 Hotărârile adoptate în cadrul Colegiului Prefectural se înregistrează 
într-un registru de evidenţă de către secretariatul colegiului. 

Art. 16 –(1) Hotărârile Colegiului Prefectural se aduc la cunoştinţă 
instituţiilor interesate de către secretariatul Colegiului Prefectural, prin postare pe 
site-ul Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, secţiunea “Şedinţele Colegiului 
Prefectural“ şi e-mail. 

      (2) Hotărârile de interes public general se aduc la cunoştinţă prin 
mijloace de publicitate. 

Art. 17 Serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte 
organe centrale cu reprezentare la nivelul judeţului, însărcinate cu punerea în 
aplicare a hotărârilor Colegiului Prefectural, vor informa periodic sau ori de câte 



ori vor fi solicitate în acest sens, secretariatul colegiului, asupra stadiului aplicării 
hotărârilor, conform anexei nr. 2. 

Art. 18 Prezentul regulament a fost elaborat în conformitate cu 
regulamentul-cadru prevăzut în Anexa nr. 3 a H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea 
unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, 
republicată şi intră în vigoare la data adoptării. 
 


