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SUMMARY
The Romanian state organized the institution of the prefect with the main role to ensure the ob-

servance of the principle of legality of administrative acts as well as for maintaining the organization 
and ensuring the proper functioning of local public administration, within the limits established and 
imposed by the legislator. 
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Autoritățile publice locale în activitatea de organizare și funcționare în conformitate cu princi-
piile descentralizării, autonomiei locale și deconcentrării serviciilor publice, ca principii generale 
pe care se întemeiază administrația publică locală, emit sau adoptă acte administrative - instru-
mente principale în realizarea misiunii pentru care au fost înființate. Aceste acte trebuie să poarte 
dovada legalităţii pentru a fi executate și a-și îndeplini menirea pentru care au fost emise sau 
adoptate.

În România, anual se verifică, în fiecare judeţ, zeci de mii de acte administrative la sediul 
prefecturilor, prin personal specializat pe acest segment de activitate. Pentru o bună gestionare 
și administrare a acestei activităţi este necesară stabilirea unor criterii care să permită o ordine 
internă cu privire la corelaţia între funcţionarul desemnat și unitatea administrativ-teritorială 
repartizată. În acest sens. revine prefectului sarcina emiterii unui ordin de prefect pentru dis-
tribuirea echitabilă a sarcinilor de serviciu cu privier la repartizarea unităţilor administrativ-te-
ritoriale corespunzătoare fiecărui funcţionar din compartimentul verificării legalităţii. Pentru a 
da eficienţă principiului deja consacrat de funcţii sensibile și pentru eliminarea subiectivismului 
care s-ar putea dezvolta prin menţinerea îndelungată a unui funcţionar în desfășurarea activităţii 
de verificare a legalităţii la o anumită unitate administrativ-teritorială este necesară, cu titlu de 
recomandare, rotaţia permanentă a personalului implicat în această activitate.

Nu este de neglijat nici un alt factor important în determinarea numărului de acte administra-
tive emise/adoptate la nivel local și anume numărul unităţilor administrativ-teritoriale organizate 
la nivelul unui judeţ, astfel încât numărul actelor va fi mai mare în judeţele cu mai multe unităţi 
administrativ-teritoriale (ex. Judeţul Suceava cu 114 unităţi administrativ-teritoriale) faţă de ju-
deţele cu un număr relativ mai mic (ex. Judeţul Botoșani cu 78 unităţi administrativ-teritoriale). 
Și obligaţia legală a deliberativului de a se întruni în ședinţe ordinare, cel puţin o data pe lună 
la convocarea primarului, este un factor determinant în dinamica actelor administrative, desi în 
practică există și situaţii în care sunt luni în care consiliile locale nu se întrunesc, în special în lu-
nile de vară pe perioada concediilor de odihnă sau în lunile care preced scrutinul electoral pentru 
alegerile locale.

În România există obligația publicării raportului anual de activitate a tuturor instituțiilor pu-
blice inclusiv al instituțiilor prefectului conform cerințelor solicitate de ministerul de resort, re-
spectiv Ministerul Afacerilor Interne din România. Solicitările ministerului privesc activitatea 
desfășurată de către prefecturi în cursul unui an calendaristic cu respectarea atribuțiilor stabilite 
de către legiuitor și a organigramei existente. Astfel, cum principala activitate a prefectului constă 
în verificarea legalității actelor administrative emise sau adoptate de către autoritățile publice lo-
cale, executive și deliberative, unul din segmentul de activitate raportat reflectă această activitate, 
pe care am sintetizat-o parcurgând rapoartele de activitate publicate de către fiecare prefectură 
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pe propriul site. Am urmărit dinamica verificării actelor administrative locale în procedura tu-
telei administrative, verificare efectuată la sediul prefecturilor, luând ca referință ultimii trei ani, 
respectiv 2018, 2019, 2020 și un număr de 14 prefecturi din diverse puncte cardinale ale țării, 
cu număr variat de unități administrativ-teritoriale în componența județului  și cu specificități 
determinate de zona geografică.

Trebuie menționat că numărul actelor administrative verificate de prefect este strâns legat de 
numărul actelor efectiv emise sau adoptate și mai mult de numărul celor comunicate prefectului în 
vederea exercitării tutelei administrative. Fac această mențiune întrucât legiuitorul român a pus în 
sarcina secretarului general al unității administrativ-teritoriale obligația comunicării, în termen le-
gal de 10 zile lucrătoare de la data emiterii sau adoptării actului administrativ, prefectului. Or, sunt 
situații izolate în care deși sunt emise sau adoptate acte administrative la nivelul unității adminis-
trativ-teritoriale acestea nu sunt comunicate prefectului, motiv pentru care se impune mențiunea 
privind importanța realității datelor publicate în sensul indicării corespondenței directe între co-
municare și verificare, ambele având ca temelie adoptarea sau emiterea actelor administrative.

Sintetic, numărul de acte administrative locale emise sau adoptate de către autoritățile publice 
locale cu indicarea în procente a evoluției comparative cu anul precedent, poate fi redată astfel:

 
Tabelul nr. 1. Număr de acte administrative verificate.    

*Pentru judetele Mehedinti si Vaslui nu au fost publicate detaliat datele indicate in tabel, re-
spectiv numarul de hotarari de consiliu local/judetean si dispozitii de primar/presedinte consiliu 
judetean.

Se poate distinge cu ușurință o ușoară scădere a numărului de acte verificate în anul 2019 față 
de anul 2018, în cazul celor 10 prefecturi din situație și doar în 4 cazuri o creștere nesemnificativă 
a procentului. Situația este aproximativ asemănătoare și în cazul numărului actelor verificate în 
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anul 2020 față de 2019. Explicația fenomenului de scădere a actelor verificate în majoritatea cazu-
rilor exemplificate nu reprezintă o îngrijorare sau un semnal de alarmă în activitatea prefectului 
ci, din contră, tendința este de îndeplinire a scopului pentru care există și funcționează această 
instituție unică la nivel de județ și anume autoritățile publice locale să adopte sau să emită acte 
administrative legale. 

În realizarea acestui scop, nu prezintă relevanță numărul actelor administrative generate de 
autoritățile locale, ci, mai curând, calitatea lor. În acest sens, fenomenul de diminuare a actelor 
administrative verificate de către prefect poate fi apreciat ca fiind o diminuare pe cale naturală, 
întrucât atribuțiile stabilite de legiuitor în sarcina autorităților locale executive sau deliberative 
nu au fost modificate substanțial prin noua reglementare propusă de Codul administrativ al Ro-
mâniei - baza legală a administrației publice, intrat în vigoare în perioada de referință analizată, 
respectiv 5 iulie 2019. Numeroase reglementări de bază stabilite de codul administrativ la jumă-
tatea anului 2019 nu au putut fi executate, întrucât nu existau norme adoptate care să permită 
aplicarea prevederilor legale de bază. Un astfel de exemplu îl reprezintă  Hotărârea Guvernului nr. 
392/2020 din 14 mai 2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al 
judeţelor, publicată în Monitorul Oficial nr.431 din 22 mai 2020. Astfel, desi inventarul bunurilor 
care constituie domeniul public și, respectiv, domeniul privat al comunelor, al orașelor, al muni-
cipiilor și al judeţelor se realizează conform prevederilor art. 289 și 357 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019[1, pag.1], autoritățile 
locale au adoptat hotărâri cu privire la domeniul public sau privat al unităților administrativ-
teritoriale pe care le reprezintă ulterior apariției normelor legale, ceea ce justifică o diminuare a 
numărului actelor administrative locale și prin prisma imposibilității adoptării unor hotărâri în 
perioada 5 iulie 2019-22 mai 2020.

Un alt aspect de menționat în eventuala justificare a diminuării actelor administrative locale 
vizează respectarea prevederilor legale impuse de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative în sensul reglementării în cuprinsul unui singur 
act normativ, distinct pe articole bine determinate, clar și concis, a mai multor măsuri sau direc-
tive de urmat pentru întreaga comunitate. Nu este de neglijat nici modalitatea în care o autoritate 
admite să emită un act, în sensul în care, spre exemplu, la redactarea unei dispoziții de acordare 
a ajutorului social în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, se poate decide în 
sensul unei singure dispoziții individuale pentru fiecare beneficiar sau a uneia colective în care 
beneficiarii sunt trecuți în anexă, modalități premise de legiuitor și care ar putea nu numai dimi-
nua numărul actelor administrative locale, în speță dispozițiile primarului, ci și proteja mediului 
înconjurător prin diminuarea resurselor materiale folosite.

Analiza acestui fenomen nu prezintă o constantă în numărul actelor verificate pe totalul pre-
fecturilor de referință, putând afirma doar că nu există fluctuații semnificative în numărul actelor 
verificate, ci analizând fiecare prefectură în parte, pe verticală și toate cele 14 prefecturi luate ca 
referință, pe orizontală, nu rezultă un factor comun în determinarea numărului de acte adminis-
trative verificate, ci fiecare autoritate își gestionează activitatea pe care înțelege să o reglementeze 
printr-un act administrativ. S-a afirmat în rândul practicienilor din cadrul prefecturilor cum că 
numărul actelor administrativ-teritoriale locale este direct proporțional cu numărul unităților 
administrativ-teritoriale de la nivelul unui județ, în sensul în care un număr mai mare de unități 
administrativ-teritoriale generează în mod automat un număr mare de acte administrative co-
respunzătoare. Afirmația nu are suport real, aspect verificat prin compararea județului Dolj, care 
are în componență 70 de unități administrativ-teritoriale și un număr de acte verificate de 66661 
în anul 2018, 59834 în 2019 și 50132 în anul 2020, cu județul Botoșani, care are în componență 
78 unități administrativ-teritoriale și un număr de 24704 acte verificate în anul 2018, 28295 în 
2019 și 30185 în anul 2020. Lesne se poate observa cum un județ cu peste 10% mai multe unități 
administrativ-teritoriale a verificat acte administrative în procent de aproximativ 50% din actele 
unui județ cu mai puține unități administrativ-teritoriale.

Analizând sintetic situația actelor administrative locale verificate de către prefect se impune 
evidențierea situațiilor privind procedurile prealabile formulate în susținerea activității de tutelă 
administrativă. Situația a fost analizată în dinamica ei pe 3 ani calendaristici și anume: 2018, 
2019 și 2020, indicând procentual și grafic evoluția comparativă a fenomenului. Comparativ cu 
numărul actelor administrative verificate de prefect prin specialiștii din aparatul prefecturii, nu-
mărul procedurilor prealabile este cu mult mai mic și direct proporțional cu numărul actelor 
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considerate ilegale. Folosesc sintagma considerate ilegale, întrucât procedura tutelei administra-
tive este o etapă intermediară, iar nu una definitivă în aprecierea actului ca fiind ilegal, atribut 
oferit de legiuitor doar instanțelor de contencios administrativ cu rol în desființarea unui act 
ilegal.  Numărul redus de acte administrative intrate în procedură prealabilă prevăzută de Legea 
nr.554/2004 a contenciosului administrativ reprezintă, pe de o parte, rezultatul final al exercitării 
tutelei administrative iar, pe de altă parte, un indicator al activității desfășurate de către prefect, în 
sensul în care am amintit deja, scopul implicit al activității de verificare a legalității îl reprezintă 
adoptarea de către autoritățile publice locale a actelor administrative legale. În realizarea acestui 
scop, prevenția exercitată de către salariații prefecturii are ca rezultat cât mai puține proceduri 
prealabile formulate de prefect. 

Un alt aspect important în justificarea numărului mic de proceduri prealabile îl reprezintă 
și permanenta legătură și comunicare între consilierul juridic angajat al prefecturii și secretarul 
general al unității administrativ-teritoriale, ambii implicați în respectarea principiului legalității 
actelor administrative. Analiza empirică cu impactul intervenției prefectului asupra schimbării 
calității actului administrativ   s-a realizat prin   parcurgerea  rapoartelor de activitate publice de 
la următoarele prefecturi: Botoșani [2, pag.11], Bistrița Năsăud [3, pag.9], Dâmbovița [4, pag.14], 
Teleorman [5, pag.16], Olt [6, pag.16], Dolj [7, pag.12], Satu Mare [8, pag.9], Cluj [9, pag.9], Arad 
[10, pag.11], Hunedoara [11, pag.13], Vrancea [12, pag.12], Giugiu [13, pag.9], Mehedinți [14, 
pag.8], Vaslui [15, pag.7].

Tabelul nr. 2. Numărul procedurilor prealabile.  

Unicitatea activității de tutela administrativă a prefectului la nivelul județului imprimă aces-
tuia o calitate esențială în peisajul administrației locale, fiindu-i recunoscută capacitatea deplină 
de apreciere a legalității actelor administrative locale la acest nivel intermediar, între emitent și 
instanţa de contencios administrativ.
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