
 1 

ROMÂNIA 
PREFECTURA JUDEŢULUI ARAD 

 
ROMÂNIA 2900 – Arad, B-dul Revoluţiei, Nr.75 Tel:0257-

281.350,281.352 Fax 0257  -  280.121 
 

 
  
 
 

R A P O R T 
=========== 

privind activitatea în cadrul Prefecturii Judeţului Arad, 
pe primele 6 luni de funcţionare în noua  

structură de conducere 
 
 

 În acest an, în baza obiectivelor şi sarcinilor stabilite prin 
Programul de guvernare şi în condiţiile în care prin numirea 
noului prefect s-a modificat şi structura de conducere a 
prefecturii, activitatea instituţiei care asigură reprezentarea în 
teritoriu a Guvernului a cunoscut schimbări importante, atât în 
sfera administrativă cât şi în ce priveşte stilul şi metodele de 
muncă instituite în compartimentele subordonate şi în 
coordonarea instituţiilor descentralizate din judeţ. 
 Încă de la început, activitatea în noua formulă a fost 
orientată spre atingerea următoarelor obiective programatice : 
 

- repartizarea cât mai judicioasă a sarcinilor pe 
direcţii  şi servicii, prin redistribuirea unor atribuţii şi 
răspunderi între compartimente, dar mai ales prin 
elaborarea unui nou regulament de funcţionare pentru 
conturarea mai clară a fişelor posturilor la întreg 
aparatul prefecturii; 

- asigurarea unei mai bune cunoaşteri a actelor 
normative care reglementează funcţionarea prefecturii 
şi activitatea instituţiilor  descentralizate din judeţ; 
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- creşterea operativităţii în realizarea sarcinilor 

specifice şi, îndeosebi, a activităţii care asigură 
perfecţionarea relaţiei cu cetăţenii şi soluţionarea în 
termen a problemelor  ridicate de ei prin scrisori, 
petiţii, memorii şi audienţe; 

 
Pornind de la premisa că în activitatea prefecturii munca 

de coordonare şi îndrumare, controlul şi latura administrativă 
sunt activităţi distincte  din punct de vedere tematic, dar cu 
multiple legături pe planul îndeplinirii atribuţiilor prefecturii, ale 
prefectului în special, preocuparea pentru schimbarea calităţii 
muncii în  instituţie a avut ca obiectiv urmărirea modului de 
programare şi realizare periodică a sarcinilor în aceste domenii, 
pe fondul cunoaşterii aprofundate a legilor care le 
reglementează activitatea şi a normelor şi instrucţiunilor  care 
le asigură punerea în practică. 

În mod concret, toate cele trei domenii au fost supuse 
unei analize temeinice, în urma căreia s-a trecut la modificări 
pe linia distribuirii sarcinilor şi stabilirii unor noi răspunderi pe 
compartimente şi persoane, astfel încât obiectivele 
programatice care ne revin din programele naţionale să poată 
fi realizate în termen, iar restanţele care le-am înregistrat în 
unele domenii să fie recuperate. 

 
 
I. ACTIVITATEA DE COORDONARE ŞI ÎNDRUMARE  
 
Principalele evoluţii ale activităţii economice în 

sectoarele de bază ale judeţului  
  
 Atribuţiile prefecturii privind coordonarea activităţii 
instituţiilor şi sectoarelor care concură la perfecţionarea 
activităţii economice s-au exercitat în acest an într-o mai mare 
măsură şi pe baza instituirii unei relaţii mai directe între agenţii 
economici şi instituţiile de stat, între producţia propriu-zisă şi 
organismele cu atribuţii de sprijin, monitorizare sau control. 
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 Pe fondul acestor preocupări, în perioada care face 
obiectul raportului, evoluţia bună în economia judeţului, se 
poate constata şi din compararea datelor care exprimă 
procentele de creştere a nivelelor la indicatorii economici pe 
semestrul I. a.c. comparativ cu cei realizaţi în primul semestru 
al anului 2001 : 
 
 - Valoarea producţiei industriale            102,8% 

- indicele preţurilor de consum   
!"iunie 2002/mai 2002         101,2% 
!"iunie 2002/decembrie 2002  109,3% 
!"iunie 2002/iunie 2001    124,0%  
 

- Efectivele de animale 
!"Bovine                   +  3.270 capete 
!"Porcine                   +  5.690 capete 
!"Ovine şi caprine                 +20.898 capete 
!"Păsări                     +    534 mii capete 
 

- Ponderea producţiei destinate exportului creşte la 
34,9% faţă de 24% în  2002 - semestrul I; 

- Investiţiile pe total judeţ au totalizat 491 miliarde lei 
din care 45% în industrie, 21,9% în hoteluri şi 
restaurante, activităţi financiar – bancare 9,4%, 
administraţie publică 5,8%, agricultura 1%, etc; 

- Locuinţe date în folosinţă 104, din care 42 din subvenţii 
bugetare; 

- Câştigul salarial mediu net în luna iulie 2002 a fost mai 
mare cu 0,8% decât în luna iunie, ajungând la 
3.870.102 lei. 

 
 Deşi sunt păreri că între activitatea specifică din 
prefectură şi sfera productivă – în cea mai mare parte 
privatizată şi scoasă de sub influenţa mecanismelor statului – 
nu se poate stabili un raport direct de cauzalitate, putem 
aprecia totuşi că, în acest an, evoluţia economică pozitivă a 
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fost în bună măsură determinată de preocupările Guvernului 
pentru : 

- realizarea, prin pârghiile statului, unui echilibru 
macroeconomic, care  şi în judeţul nostru s-a regăsit în 
acest an în creşterea producţiei industriale şi a 
exportului prin atragerea în cea mai mare parte a 
investitorilor străini şi stimularea realizării investiţiilor 
autohtone ;  

- creşterea volumului de activitate din agricultură pe 
seama sporirii efectivelor de animale, sprijinirii directe 
a exploataţiilor funcţionale şi atragerii investitorilor 
pentru cultivarea unor noi suprafeţe agricole şi 
repopularea cu animale a capacităţilor zootehnice 
(rezultatele din producţia vegetală din acest an nu se 
ridică la nivelul realizat anul trecut, din cauza secetei 
accentuate în zona de câmpie, dar indicatorii privind 
evoluţia efectivelor în sectorul zootehnic şi valorificarea 
produselor agrozootehnice prezintă creşteri, ceea ce 
prefigurează o dinamică pozitivă a produsului intern 
brut în această ramură). 

 
În activitatea prefecturii, pentru realizarea acestor 

creşteri, apreciem că s-au manifestat  preocupări concrete şi  
s-a acţionat în mod nemijlocit pentru obţinerea rezultatelor 
menţionate mai sus, în rezumat aceste preocupări fiind 
orientate spre: 

 
a) continuarea procesului de privatizare, în principal la 

cele două unităţi mari ale Aradului cu capital majoritar de stat 
– ARIS şi UTA – dar şi a  pachetelor reziduale de acţiuni de la 
celelalte unităţi. În acest scop : 

- s-au purtat discuţii directe cu APAPS; 
- s-a participat la discuţii cu conducerea şi sindicatele 

pentru soluţionarea problemelor de criză; 
- s-a cerut sprijinul direct al ministrului de resort, sprijin 

acordat cu ocazia vizitei în judeţ, în urma căruia S.C. 
ARIS. S.A  s-a privatizat. 
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b) sprijinirea unităţilor privatizate pentru primirea unor 

comenzi de stat în vederea relansării producţiei : 
- este cazul S.C. ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI S.A care    
şi-a lichidat pe această cale în mare parte restanţele 
către buget, a efectuat investiţii noi şi realizează în 
prezent un program amplu de modernizare a 
vagoanelor pentru C.F.R. 

 
c) în prima parte a anului au fost vizitate practic toate 

capacităţile industriale noi, realizate în judeţ, în noile parcuri 
industriale sau pe vechile spaţii – pentru unele dintre acestea 
făcându-se intervenţii în vederea menţinerii facilităţilor fiscale, 
lucru de altfel obţinut pentru care prefectul a primit mulţumiri 
(S.C. SARA LEE); 

 
d) Prefectura s-a implicat direct în participarea unităţilor 

industriale şi agricole la târguri şi expoziţii, precum şi la 
organizarea unor acţiuni promoţionale : 

- cea mai importantă a fost, în acest context, Reuniunea 
Zonală pe problemele exploataţiilor agricole organizată 
împreună cu CAI CURTICI şi care s-a dovedit  
importantă pe plan naţional. 

 
e) Activitatea prefecturii – îndeosebi a prefectului – a fost 

în mai mare  măsură orientată spre participarea la întâlniri, 
colocvii şi seminarii cu investitori străini, s-a insistat pentru 
multiplicarea legăturilor economice cu piaţa externă, s-au 
urmărit şi sprijinit parteneriatele pe probleme economice, 
culturale şi administrative. 

Apreciem că, pe plan practic, toate aceste acţiuni au avut 
o influenţă pozitivă asupra realizărilor în comerţul exterior al 
judeţului, despre care în acest an se pot menţiona 
următoarele:  

 
- dinamica exportului, superioară ritmului de creştere a 

producţiei, a determinat în bună măsură creşterea 
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economică, asigurând piaţă de desfacere a produselor 
industriale şi agro-silvice ale judeţului; 

- structura livrărilor s-a schimbat în mod pozitiv, 
crescând ca pondere volumul articolelor diverse de 
metal, maşini şi aparate electrice, vehicule şi 
echipamente de cale ferată, precum şi articolele de 
îmbrăcăminte; 

- se poate constata o orientare din ce în ce mai mare a 
exporturilor judeţului spre piaţa vestică, dar faptul că 
se menţin în continuare produsele realizate în sistem 
“lohn” trebuie să constituie o preocupare pentru 
dirijarea viitoarelor investiţii spre valorificarea 
superioară a materiilor prime, pentru creşterea 
volumului de produse indigene la export.  

 
 

Preocupări pentru extinderea şi modernizarea bazei 
energetice şi infrastructurii judeţului 

 
 Activitatea de coordonare şi îndrumare stabilită prin lege 
în sarcina prefecturilor a fost orientată, în perioada analizată, 
spre continuarea lucrărilor începute în municipiu, oraşe şi 
comune, pentru atragerea de noi fonduri în vederea extinderii 
şi modernizării bazei energetice şi infrastructurii judeţului. 

Concret, încă de la începutul lunii martie s-a intervenit la 
ministere pentru suplimentarea sumelor ce revin judeţului  :  

!"din fondul special al drumurilor; 
!"pentru continuarea construcţiei de locuinţe şi 

începerea unor noi cvartale din fonduri de stat, 
credit ipotecar şi capital străin; 

!"pentru începerea unor noi lucrări de amenajare şi 
gospodărire a apelor pe văile şi la afluenţii 
Mureşului şi Crişului Alb; 

!"pentru extinderea lucrărilor de distribuţie a apei şi 
gaze naturale şi de colectare a apelor uzate în 
localităţile judeţului.  
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Putem menţiona, pe marginea acestor intervenţii, şi unele 
rezultate obţinute, printre care : 

 
- terminarea în primul semestru a unui număr de         

42 apartamente din fondurile statului şi începerea  a 
două noi cartiere de locuinţe, din care unul cu capital 
străin; 

- terminarea lucrării de regularizare a văii Groşenilor din 
fonduri comunitare – în valoare de 10 miliarde lei şi 
înscrierea în programele suplimentare de amenajare a 
văilor şi cursurilor de apă a unor lucrări în valoare de 4 
miliarde lei; formularea de propuneri pentru realizarea 
unor fonduri pentru asfaltarea unor drumuri importante 
pentru infrastructura judeţului (Slatina-Mădrigeşti, 
Dieci-Sebiş) şi refacerea unor poduri (Zărand-Chereluş, 
Şicula-Seleuş, Bocsig-Beliu); 

- începerea unor lucrări de mare amploare pentru regia 
de apă Arad (18 mil. Euro din care 75% nerambursabil) 
şi introducerea sistemelor de alimentare cu gaze 
naturale într-o serie de localităţi din care în trei (la 
Şofronea, Zimand şi Curtici) instalaţiile fiind deja puse 
în funcţiune. 

 
În cadrul acestor preocupări, un loc aparte l-a ocupat 

activitatea  prefecturii pentru rezolvarea problemelor 
energetice ale Aradului, în condiţiile trecerii Centralei 
electrice şi de termoficare din sistemul Ministerului 
Industriei sub autoritatea Consiliului local al municipiului. Deşi 
majoritatea acestor probleme sunt în competenţa autorităţii 
locale, prefectura a participat direct, prin prefectul Vasile Dan 
Ungureanu, la discuţiile organizate la Guvern pentru stabilirea 
cadrului normativ şi organizatoric de efectuare a transferului, 
iar pe plan local pentru soluţionarea unor aspecte care au creat 
divergenţe în cadrul consiliului local şi în relaţia cu 
distribuitorul. În mod deosebit se poate menţiona acţiunea de 
verificare iniţiată de prefectură, a activităţii financiare de la 
societatea de distribuţie a agentului termic în urma căreia s-au 
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recuperat restanţe mari la plăţile către furnizor, asigurându-se 
astfel condiţii pentru creşterea stocurilor de cărbune pentru 
iarnă şi menţinerea la parametrii normali ai activităţii CET. 

Activitatea prefecturii în direcţia dezvoltării infrastructurii 
locale şi judeţene, a echipării edilitar-gospodăreşti şi a 
dezvoltării urbanistice au vizat şi alte aspecte ale localităţilor 
judeţului printre care menţionăm : 

- Iniţierea unor ample acţiuni de bună gospodărire, 
igienizare şi înfrumuseţare a comunelor şi oraşelor pe 
seama aplicării legii privind ajutorul minim garantat 
(pentru eliminarea cazurilor de sustragere de la lucrări 
pe motive medicale, am iniţiat o acţiune de verificare a 
tuturor cazurilor prin Direcţia judeţeană pentru muncă 
şi solidaritate socială); 

- Îndrumarea spre finalizare şi aprobare a planurilor 
urbanistice la toate comunele, în vederea asigurării 
cadrului regulamentar de construcţie în localităţi; 

- Refacerea documentaţiilor privind inventarierea 
patrimoniului local şi judeţean, înaintarea acestora la 
Ministerul Administraţiei Publice şi obţinerea aprobării 
prin Hotărâre de Guvern a listelor cu bunurile de 
patrimoniu din toate localităţile. (în pofida unor 
afirmaţii conform cărora prefectura ar fi încercat 
stoparea acestei acţiuni, putem spune că tocmai 
instituţia prefecturii a fost factorul activ în obţinerea 
actului normativ respectiv). 

 
 

Problematica social-culturală 
 în programele curente 
şi de perspectivă 

 
 Alături de coordonarea şi îndrumarea activităţii 
economice, edilitar-gospodăreşti şi de dezvoltare urbanistică, 
instituţia prefecturii a avut în acest an o amplă şi frecventă 
preocupare pentru a asigura condiţii de desfăşurare a tuturor  
activităţilor sectoarelor social-culturale din judeţ. 
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Învăţământul – a constituit în acest context un domeniu 

important în care, conform sarcinilor stabilite de Guvern, 
trebuie să se înfăptuiască un program complex de reformă 
vizând atât calitatea actului instructiv educativ, cât şi 
adaptarea lui mai rapidă la cerinţele noilor condiţii economico-
sociale, cerute de integrarea în structurile europene.  

Programele de educaţie compensatorii, restructurarea 
reţelei de învăţământ rural, integrarea zonelor de educaţie în 
învăţământul preuniversitar, dezvoltarea învăţământului 
profesional şi tehnic au fost principalele obiective urmărite în 
cadrul acestui proces de reformă în care aparatul prefecturii a 
colaborat cu Inspectoratul şcolar judeţean, precum şi cu 
primăriile din judeţ pe care asigură baza tehnico-materială a 
şcolilor din localităţile care le administrează. 

De altfel, preocupările pentru menţinerea şcolilor în stare 
bună de funcţionare, pentru modernizarea lor, au avut până 
acum o frecvenţă destul de mare în agenda de lucru a 
prefecturii, a prefectului în special. 

Putem spune că s-a reuşit o serie de rezultate în această 
privinţă, cea mai mare realizare fiind desigur reabilitarea 
clădirii Colegiului pedagogic din fonduri externe 
nerambursabile, sursă din care în prezent sunt în desfăşurare 
alte lucrări similare la unele şcoli din judeţ. 

În judeţul Arad s-a lansat ideea asigurării în acest an a 
unui pahar de lapte şi a unui corn pentru fiecare elev din 
învăţământul primar cu prilejul vizitei efectuate de domnul 
Adrian Năstase, primul ministru al Guvernului României, la 
Combinatul Agroindustrial Curtici, acest program fiind aplicat în 
mod corespunzător în tot judeţul încă din prima zi de şcoală din 
noul an de învăţământ. S-au creat, de asemenea, condiţiile 
pentru executarea programelor de reparaţii la şcoli până la 
începerea anului şcolar. 

O serie de probleme ale învăţământului rămân 
nerezolvate, existând unele disfuncţionalităţi de natura 
abordării greoaie a sarcinilor acestui sector, lipsa spiritului de 
iniţiativă şi prea multă inerţie în soluţionarea lor, aspecte pe 
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care prefectura, împreună cu conducerea învăţământului din 
judeţ trebuie să le aibă în vedere în perioada următoare. 

Totodată, există şi alte aspecte care trebuie urmărite şi 
soluţionate pentru bunul mers al învăţământului, între care 
menţionăm: 

 
- Terminarea procesului de conectare la Internet a 

tuturor liceelor din municipiu şi judeţ până la finele 
anului 2003; 

- Pregătirea în bune condiţii şi efectuarea licitaţiei pentru 
proiectul de reabilitare a unităţilor de învăţământ (11 
unităţi şcolare) din fonduri ale Băncii Mondiale; 

- Realizarea unor parteneriate  şcolare cu instituţii 
similare din ţările UE, prin programe cu finanţare 
bilaterale: Socrates-Comenium (7 unităţi şcolare), 
Leonardo da Vinci (2), Phare (2), comunitare (13). 

 
 
Reforma sanitară – în unităţile de profil ale judeţului a 

fost un alt obiectiv important al activităţii prefecturii în acest 
an. 

Împreună cu conducerea Direcţiei de sănătate publică a 
judeţului, cu directorii de spitale şi alte unităţi sanitare şi 
autorităţile judeţene, prefectura a efectuat analize ample 
privind realizarea indicatorilor specifici, a inventariat 
problemele legate de utilizarea eficientă a resurselor materiale 
şi financiare alocate şi a stabilit măsurile necesare funcţionării 
unităţilor în limita fondurilor acordate, printre aceste măsuri 
putând menţiona : 

!"Reducerea numărului de paturi la nivelul celor 12 
unităţi sanitare  cu 533, luând ca indicator de bază 
durata optimă de spitalizare de 320 zile/an;  

!"Transferarea a două secţii de interes judeţean de 
la Spitalul clinic municipal Arad la Spitalul clinic 
judeţean Arad; 

!"Transformarea unor unităţi sanitare în unităţi 
medico-sociale cu dublă finanţare; 
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!"Crearea centrelor de permanenţă într-o judicioasă 
repartizare a acestora în tot judeţul; 

!"Stabilirea, pe baza catagrafiilor realizate, a zonei 
de care răspunde fiecare medic din punct de 
vedere al persoanelor care nu au statut de 
asigurat pentru care se acordă asistenţă medicală; 

!"Încheierea de către Casa judeţeană de asigurări 
de sănătate a contractelor cu toţi furnizorii de 
servicii medicale pentru care au fost eliberate 
norme. 

În spitale, policlinici, dispensare şi alte unităţi sanitare    
s-au continuat în această perioadă lucrările de reparaţii şi 
amenajări pentru a asigura peste tot condiţiile necesare 
desfăşurării actului medical. S-au continuat, de asemenea, 
acţiunile de dotare cu aparatură medicală. 

În primul semestru al anului, în acest domeniu s-a realizat 
la Arad Centrul de diagnostic computerizat, 
EUROMEDICA, unitate unică în ţară prin nivelul de dotare cu 
aparatură performantă. La inaugurarea acestei unităţi a 
participat Primul Ministru al Guvernului României, iar 
Prefectura Judeţului Arad a sprijinit realizarea unor însemnate 
investiţii din fonduri publice pentru efectuarea branşamentului 
de energie electrică. 

Cu toate acestea, stadiul indicatorilor specifici indică 
faptul că starea de sănătate a populaţiei judeţului nu evoluează 
în mod corespunzător, menţinându-se la un nivel constant 
bolile aparatului circulator şi respirator, tumorile şi leziunile 
traumatice, bolile aparatului digestiv ş.a.  

În ceea ce  priveşte conducerea Direcţiei de Sănătate 
Publică a judeţului Arad, se consideră că aceasta este tributară 
unui stil de muncă discreţionar, care nu asigură un climat de 
muncă corespunzător şi, totodată, implicată şi tolerantă în 
manifestările de a pune în prim plan interesele personale. 

 
Protecţia socială – a avut ca repere în această perioadă 

creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă, prin 
reorientarea şi reconversia profesională, precum şi pentru 
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urmărirea aplicării stricte a tuturor măsurilor stabilite de 
Guvern în această direcţie vizând: acordarea ajutorului social şi 
a alocaţiei pentru copii, dezvoltarea alternativelor la 
instituţionalizarea copiilor abandonaţi, continuarea acţiunilor de 
protecţie socială a pensionarilor (asigurarea solicitărilor de 
bilete de odihnă şi tratament subvenţionate, realizarea de 
magazine tip Economat pentru promovarea de produse 
agroalimentare de bază). 

Pe seama urmăririi mai eficiente a acestor acţiuni, printr-o 
mai bună conlucrare cu instituţiile descentralizate ale 
Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, prefectura a reuşit să 
asigure o dinamizare a activităţii de protecţie socială. 
Comparativ cu realizările din prima parte a anului trecut, în 
acest sector au crescut: 

- numărul locurilor de muncă ocupate prin servicii de 
mediere a încadrării; 

- numărul locurilor de muncă ocupate prin încadrarea 
absolvenţilor de învăţământ; 

- numărul celor angajaţi prin cursuri de calificare – 
recalificare. 

Ca urmare, rata şomajului la finele semestrului I. 2002 a 
scăzut comparativ cu cea înregistrată în perioada similară a 
anului trecut, existând însă un număr destul de mare de 
şomeri : 6.445 şomeri total, din care 2.246 beneficiari de 
ajutor de şomaj, 3.528 de alocaţie de sprijin şi 671 de ajutor 
de integrare profesională. 

 
În domeniul protecţiei copilului, prefectura a urmărit 

şi sprijinit eforturile făcute pentru : 
!"dezvoltarea reţelei asistenţilor maternali 

profesionişti, concretizată în creşterea de la 54 
asistenţi, în funcţie la începutul anului 2002, la 80 
în prezent şi 98 preconizat a exista la sfârşitul 
anului; 

!"creşterea numărului adopţiilor naţionale; 
!"dezvoltarea soluţiilor alternative în sistemul de 

protecţie a copilului prin înfiinţarea centrelor de zi 
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la Curtici, Ineu, Nădlac şi Pâncota, pe lângă cele 
existente la Arad şi Sântana, ca alternativă la cele 
39 case de tip familial al Direcţiei Generale pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului şi 19 ale ONG-urilor; 

!"numărul de copii daţi în plasament sau încredinţaţi 
la rude a scăzut de la 477 la începutul anului la 
457 în prezent, ca efect al aplicării Legii             
nr. 416/2001, prin reîncadrarea în familiile 
naturale; 

 
Activitatea cultural-sportivă – s-a desfăşurat în 

această perioadă a anului în cea mai mare parte prin Direcţia 
Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu şi Direcţia pentru 
Tineret şi Sport, direcţii descentralizate în teritoriu care asigură 
îndrumarea celor două sectoare. Prefectura a colaborat – se 
poate aprecia – în mod corespunzător pentru înfăptuirea 
programelor elaborate pentru acest an, urmărind, sprijinind şi 
participând direct la desfăşurarea manifestărilor devenite 
tradiţionale în judeţ, dintre care menţionăm : 

 
- “Târgul de  fete” de pe Muntele Găina; 
- “Praznicele de pită nouă” de la Beliu şi Pecica; 
- “Nedeile” de la Tăcăşele, Hălmagiu şi Petriş; 
- Sărbătoarea “Sânzâienelor” la Bârzava; 
- “Târgul Codrenilor” de la Văsoaia, Comuna Chisindia. 
 
 
În judeţul Arad s-a organizat în acest an un festival al 

minorităţilor, precum şi cunoscutele Kirweich-uri în localităţile 
care au avut populaţie de etnie germană; s-a participat de 
asemenea, la întâlniri având tematică culturală cu românii de 
peste graniţă (din Ungaria şi Iugoslavia). 

În acest an, în luna iunie, pe seama intervenţiilor făcute la 
Guvern şi solicitând personal sprijinul domnului Adrian 
Năstase, s-a aprobat demilitarizarea Cetăţii Aradului, fapt ce 
apreciem că va crea o mare emulaţie pe plan cultural şi 
turistic, prin elaborarea de studii privind reintroducerea ei în 
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circuitul civil, precum şi pentru valorificarea patrimoniului 
arhitectural al Aradului. De menţionat că, pe această linie, 
prefectul judeţului Arad a avut o serie de iniţiative care în 
prezent se află în stadiu de proiect şi a căror materializare în 
practică vor constitui tot atâtea reuşite în plan cultural şi 
turistic dar şi material. 

 
Activitatea de tineret s-a desfăşurat în anul acesta în 

aceleaşi coordonate, fiind organizate festivaluri pentru tineri, 
conferinţe de spiritualitate şi cultură, manifestări de atitudine 
civică şi seminarii interactive; s-a continuat de asemenea 
aplicarea programelor de prevenire şi combatere a riscului 
marginalizării şi excluderii sociale a tinerilor. 

În mod deosebit, trebuie subliniat că în cursul acestui an 
s-a inaugurat centrul judeţean de prevenire şi combatere a 
consumului de droguri – instituţie la care prefectura şi-a adus 
un aport deosebit atât din punct de vedere logistic, cât şi al 
asigurării cu specialişti din toate sectoarele care concură la 
acţiunile antidrog din judeţ. 

 
În domeniul sportului, bilanţul primei jumătăţi a anului 

este desigur reprezentativ, el putând fi întregit şi cu alte 
rezultate până la finele anului. Trebuie consemnate două 
succese de excepţie ale sportului arădean la care apreciem că a 
contribuit şi instituţia prefecturii,  prin antrenarea unui număr 
însemnat de unităţi care au sprijinit refacerea bazei materiale a 
sportului. Este vorba de : 

 
- promovarea echipei de fotbal U.T.A în divizia     

naţională A; 
 
- clasarea Ionelei Târlea – atletă a C.S.M. – P.A.B. Arad – 

pe locul I la campionatele europene de atletism 
(laureata singurei medalii de aur pentru delegaţia 
României). 
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II. ACTIVITATEA DE CONTROL  
 

Acest resort important al activităţii prefecturii a avut două 
laturi distincte şi bine conturate în ce priveşte scopul şi 
finalitatea acţiunilor, precum şi prin modul în care acestea se 
desfăşoară. Pe de o parte este vorba de controlul exercitat de 
instituţiile specializate ale ministerelor şi altor autorităţi 
centrale, la care prefectura are rolul de coordonator, iar pe de 
altă parte se poate încadra în acest mare capitol al activităţii 
prefecturii controlul privind legalitatea actelor adoptate de 
consiliile locale şi judeţean şi desfăşurarea acţiunilor de 
contencios administrativ – prerogativă exclusivă a instituţiei 
prefectului (prefecturii) prin care se exercită verificarea 
respectării legilor şi celorlalte acte normative în procesul de 
adoptare a hotărârilor proprii de către autorităţile locale şi 
judeţene. 
 
 

Instituţiile specializate de control – factori de 
influenţă în respectarea legislaţiei economico-financiare  
 

 Încă de la începutul activităţii în noua structură, instituţiile 
descentralizate ale statului cu atribuţii de control au fost 
antrenate pentru revigorarea activităţii în acest domeniu, 
pentru asigurarea creşterii calitative şi cantitative a muncii de 
verificare şi prevenire a cazurilor de încălcare a reglementărilor 
în diverse sectoare. 
 
 În domeniul financiar – fiscal :  
 

- s-au intensificat în acest an verificările şi controalele 
efectuate, împreună cu Poliţia, OPC-ul şi organele 
sanitar – veterinare în pieţe, târguri şi oboare, în unităţi 
economice şi comerciale; 

- împreună cu corpul de control al prefecturii s-au 
efectuat inspecţii de audit şi de verificare a modului de 
cheltuire a fondurilor din bugetele unor comune şi 
oraşe; 
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- s-a analizat stadiul investiţiilor la “Programul de 
dezvoltare a utilităţilor municipale la RAAC şi de 
efectuare a încasărilor plăţilor la ARTERM; 

- în colaborare cu Inspectoratul silvic pentru combaterea 
traficului de material lemnos nemarcat şi a funcţionării 
nelegale a gaterelor; 

- acţiuni comune cu brigada de control şi supraveghere 
vamală pentru descoperirea traficului ilegal de mărfuri 
prin vămile rutiere; 

- controale efectuate la agenţii economici pentru 
combaterea evaziunii fiscale şi pentru recuperarea unor 
restanţe la bugetul de stat şi al asigurărilor sociale. 

 
Considerăm că rezultatele obţinute în prima parte a anului 

pe linia realizării veniturilor la bugetul de stat  sunt în 
bună măsură şi consecinţa acestor acţiuni. Consemnăm în 
acest context faptul că pe primele 6 luni ale anului curent 
veniturile la bugetul de stat prezintă următoarele creşteri 
procentuale faţă de perioada corespunzătoare a anului trecut : 

 - impozit pe profit    + 33% 
 - impozit pe venit    + 10% 
 - TVA     + 50% 
 - accize     + 16% 
    - taxe vamale    -    1% 
 - alte venituri    +   8%  
 
În domeniul protecţiei mediului – activitatea de 

control a avut în vedere următoarele repere : 
 
- Au fost efectuate de IPM Arad controale tematice  

privind: arderea fără autorizaţie a miriştilor, a vegetaţiei 
ierboase şi lemnoase (în colaborare cu Grupul de Pompieri); 
salubrizarea cursurilor de apă (în colaborare cu SGA Arad şi 
SGA Crişuri Oradea) a localităţilor şi a căilor de comunicaţie; 
iazurile de decantare, depozite de zgură şi cenuşă, bataluri 
care conţin deşeuri din industria chimică şi petrolieră în 
condiţiile producerii de fenomene meteorologice periculoase; 
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modul de depozitare şi gestionare a deşeurilor de pesticide; 
tăbăcăriile din Sebiş şi Buteni, de asemenea au fost inventariaţi 
toţi agenţii economici de pe raza judeţului care deţin instalaţii 
cu bifenili policloruraţi; 

- În urma celei de-a patra licitaţii organizate de Primăria 
municipiului Arad, în data de 19.06.2002 , a fost încheiat 
contractul cu firma austriacă ASA privind realizarea unei rampe 
ecologice pentru neutralizarea deşeurilor menajere, urmând ca 
prima alveolă a rampei, în care pot fi depozitate resturile 
menajere pe primii doi ani, să se finalizeze până la finele 
trimestrului I. 2003; 

- La data de 23 mai a.c. a fost lansată lucrarea “România 
curată” şi planul de acţiune pe 2002 desprins din prevederile 
acestei lucrări; 

- Au fost recrutaţi, până la finele lunii iulie, un număr de 
172 agenţi voluntari de mediu care au fost instruiţi cu privire la 
atribuţiile care le revin; sub coordonarea IPM Arad aceştia s-au 
implicat în verificarea primăriilor pe linia aplicării prevederilor 
O.U.G. nr. 21/2002 – privind gospodărirea localităţilor urbane 
şi rurale; 

- S-au inventariat şi s-au verificat de către IPM Arad 
forajele de pe platforma fostului ALFAR sub aspectul autorizării 
şi modului de exploatare; în urma verificărilor au fost 
identificate un număr de 18 foraje, din care 6 active şi 12 
colmatate; 

- S-a realizat de către SGA Arad supravegherea calităţii 
apelor de suprafaţă şi subterane, prin prelevări de probe şi 
efectuări de analize fizico-chimice şi biologice, în secţiunile 
Lipova, Arad şi Nădlac şi la societăţi comerciale din municipiu şi 
judeţ; totodată s-au efectuat verificări la unităţi consumatoare 
de apă şi care exploatează balast; 

- În perioada 8-12 iulie s-a realizat recepţia următoarelor 
lucrări de investiţii, finanţate din fonduri externe şi de la buget: 
reparaţii îndiguire râu Mureş mal stâng la Chelmac – comuna 
Conop, reparaţii Vale Petriş, reparaţii regularizare Vale Juliţa; 
de asemenea, a avut loc recepţia lucrării de investiţii 
“Regularizare râu Mureş la Mîndruloc”. 
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În construcţii şi transporturi – s-au întreprins, 

împreună cu personalul prefecturii, acţiuni de control pe 
următoarele probleme : 

 
- Pentru întărirea disciplinei în domeniul calităţii în 

construcţii s-au desfăşurat în 7 luni un număr de 220 
inspecţii planificate şi sistematice la factorii care concură la 
realizarea construcţiilor, în scopul realizării exigenţelor de 
calitate la lucrările de locuinţe, infrastructuri de drumuri şi 
reţele edilitare, creşe, grădiniţe, şcoli, săli de sport, etc., iar un 
număr de 64 inspecţii la producătorii şi furnizorii de materiale 
de construcţii privind calitatea materialelor, produselor şi 
elementelor de construcţii; 

- În vederea întăririi disciplinei în urbanism, în 7 luni s-au 
realizat 50 inspecţii la organele administraţiei publice locale 
privind legalitatea emiterii certificatelor de urbanism şi 
autorizaţiilor de construire, a modului de exercitare a 
controlului şi a  respectării prevederilor autorizaţiilor de 
construire, la execuţia lucrărilor precum şi 9 inspecţii privind 
respectarea legislaţiei la elaborarea, avizarea şi aprobarea 
documentaţiilor urbanistice; 

- Pe linia identificării autovehiculelor care nu corespund 
circulaţiei în trafic ARR-ul a desfăşurat, în primele 7 luni ale 
anului, un număr de 144 controale în trafic, fiind verificate un 
număr de 2.406 autovehicule;  

- În vederea asigurării creşterii calităţii transportului 
intern şi internaţional au fost controlaţi un  număr de 420 de 
operatori de transport. 

 
În domeniul protecţiei cumpărătorilor, s-a urmărit 

desfăşurarea unui număr sporit de acţiuni având ca obiective : 
 
!"Supravegherea calităţii produselor şi serviciilor 

destinate populaţiei; 
!"Intensificarea controalelor tematice complexe; 
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!"Cercetarea operativă şi soluţionarea reclamaţiilor şi 
sesizărilor primite din partea consumatorilor; 

!"Efectuarea de analize şi încercări, în laboratoare 
agreate, precum şi realizarea programului de acţiuni de 
informare, educare şi consiliere. 

Ca urmare, în bilanţul Oficiului de protecţie a  
consumatorilor sunt consemnate următoarele creşteri 
procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut la 
indicatorii care redau volumul de activitate în acest sector : 

 
- Numărul total de acţiuni                + 35% 
- Numărul total de reclamaţii înregistrate     + 15% 
- Valoarea totală a amenzilor aplicate       + 62% 
- Numărul total de produse prelevate           + 46%  
 
În domeniul sănătăţii publice şi asigurării securităţii 

alimentare a populaţiei, principalele acţiuni desfăşurate din 
iniţiativa prefecturii, sau în baza planurilor tematice, au vizat :  

 
- Controale la unităţi sanitare în vederea obţinerii avizului 

de funcţionare – atât la unităţile spitaliceşti cât şi la cabinetele 
medicale individuale, prelungindu-se termenele de graţie 
acordate medicilor de familie pentru remedierea deficienţelor 
constatate la controlul cabinetelor medicale individuale; 

- Activităţi de control la agenţii ecponomici cu recoltări ex. 
toxicologice, ex. bacteriologice şi de laborator, în vederea 
autorizării şi a avizării sanitare;    

- Expertize ale uzinelor de apă din întreg judeţul cu 
recoltări de probe de apă pentru stabilirea calităţii potabilităţii, 
existenţa liniei de autocontrol la aceste instalaţii cu 
posibilitatea determinării calitative a apei potabile.  

- Determinarea de noxe în zonele industriale, conform 
H.G.R. nr. 261/2001; 

- Controale ale unităţilor de învăţământ antepreşcolare, 
preşcolare, şcolare, postliceale şi universitare, conform Ord. 
M.S. nr. 1955/1995; 



 20 

- Evaluarea copiilor cu handicap în vederea integrării celor 
cu handicap uşor în învăţământul de masă; 

- Analiza principalilor indicatori demografici şi de 
morbiditate; 

- Analize periodice împreună cu Casa Judeţeană de 
Asigurări Sociale de Sănătate, Colegiul Judeţean al medicilor şi 
Sindicatul “Sanitas” în legătură cu situaţia unităţilor sanitare 
spitaliceşti; 

- Control efectuat, din dispoziţia prefectului, la cantinele şi 
punctele de alimentaţie publică din incinta unităţilor şcolare, la 
popasurile turistice şi unităţile cu consumuri colective. 

 
În domeniul sanitar veterinar – Activitatea de 

supraveghere, îndrumare şi control în unităţile supuse 
controlului sanitar veterinar s-au finalizat prin emiterea a       
98 Ordonanţe de interzicere a activităţii, precum şi 
sancţionarea conform H.G. nr. 794/1993 modificată prin H.G. 
nr. 605/2000, a unui număr de 262 agenţi economici cu 
amenzi contravenţionale în sumă de 331 milioane lei. 

- În perioada 01.01.2002 – 30.06.2002 s-au eliberat un 
număr de 342 avize sanitare veterinare de import şi 28 avize 
sanitare veterinare de export, neexistând nici un agent 
economic care să nu respecte condiţiile sanitare veterinare din 
aceste obiective. 

Consecutiv eliberării acestor avize de import, în cursul 
acestei perioade, s-a importat o cantitate de 11.355 tone 
produse supuse controlului sanitar veterinar de frontieră, 
conform Ord. Nr. 385/25.07.2001, din care menţiomăm : 

 
#"Carne de pasăre congelată   - 6.133 tone 
#"Slănină de porc congelată   - 1.268 tone 
#"Maţe porc      - 1.063 tone 
#"Carne vită refrigerată şi congelată - 1.313 tone 
#"Carne porc congelată    -    501 tone 
 
Au fost efectuate acţiuni de inspecţie şi control împreună 

cu organele abilitate la nivel de judeţ precum: Poliţia Judeţului 
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Arad, Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor, Garda 
Financiară. Acestea s-au desfăşurat în pieţele agroalimentare 
din municipiul Arad şi din judeţ, urmărind stoparea 
comercializării produselor introduse prin micul trafic de 
frontieră. Produsele au fost confiscate şi denaturate la 
crematoriul Direcţiei sanitar-veterinare. 

Cu toate acestea, pe pieţele Aradului sunt  prezente încă 
importante cantităţi de produse introduse în ţară prin micul 
trafic de frontieră sau de provenienţă incertă, care pot genera 
probleme în planul asigurării sănătăţii populaţiei, măsurile de 
profilaxie  şi control  în domeniul sanitar-veterinar fiind 
insuficient de riguroase şi exigente. 

Totodată, au fost perioade în care, pe seama slăbirii 
intransigenţei necesare în aplicarea normelor sanitar-
veterinare, a autorizării unor agenţi economici care nu 
îndeplinesc condiţiile impuse de legislaţia în vigoare, au apărut 
unele focare de infecţie cu boli de carantină care puteau genera 
probleme deosebite, probleme stopate la intervenţia fermă a 
prefectului. 

  
În domeniul relaţiilor de muncă şi securităţii muncii 

s-au derulat următoarele acţiuni : 
- Verificarea condiţiilor de muncă şi identificare a cazurilor 

de muncă fără forme legale la angajatorii din domeniul 
industriei textile şi a confecţiilor de îmbrăcăminte (11.02.2002-
20.02.2002); 

- Campania pentru eliminarea muncii copilului (trim. I); 
 - Campania pentru prevenirea expunerii lucrătorilor la 
azbest, constând în inspecţii la principalele depozite în 
construcţii din judeţ (trim. I); 
 - Campania naţională privind respectarea prevederilor 
legale referitoare la condiţiile de muncă şi identificarea 
cazurilor de muncă fără forme legale în industria construcţiilor 
(13.05.-22.05.2002); 

- Campania de monitorizare a locurilor de muncă cu 
condiţii deosebite conform H.G. nr. 261/2001 (17.06.-
26.06.2002); 
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 - Pentru prevenirea accidentelor de muncă, a 
îmbolnăvirilor profesionale precum şi în vederea evitării 
abuzurilor şi conflictelor sociale, organele de control al ITM 
Arad au efectuat : 
 

!"În domeniul relaţiilor de muncă : un număr de 
1.075 acţiuni de control la 1.075 agenţi 
economici, care s-au soldat cu aplicarea unui 
număr de 209 amenzi contravenţionale în 
valoare de 2.336 milioane lei; 

!"În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă : un 
număr de 874 acţiuni de control la 874 agenţi 
economici, care s-au soldat cu aplicarea unui 
număr de 121 amenzi contravenţionale în 
valoare de 970 milioane lei.  

 
Pentru menţinerea ordinii publice, combaterea 

corupţiei, criminalităţii, a traficului şi consumului ilicit 
de droguri, 

 
- Măsurile luate pentru menţinerea ordinii şi liniştii 

publice, asigurarea climatului de siguranţă civică, au constat în 
principal în controale şi acţiuni privind prevenirea şi 
descoperirea actelor de prostituţie şi proxenetism, descoperirea 
infracţiunilor cu violenţă, consumuri de droguri şi a altor fapte 
ce se comit în discoteci, unităţi cu profil de desfacere a 
băuturilor alcoolice şi locuri aglomerate din municipiu, 
prevenirea şi descoperirea trecerilor ilegale ale frontierei de 
stat, descoperirea furturilor de bunuri care fac parte din 
patrimoniul cultural-naţional, prevenirea actelor de violenţă 
asupra turiştilor în zona punctelor de frontieră, combaterea 
faptelor de furt şi a altor ilegalităţi în Ştrandul Neptun, 
prevenirea şi descoperirea ilegalităţilor ce se comit prin 
nerespectarea Ordonanţei nr. 55/2002 – privind înregistrarea 
câinilor periculoşi, prinderea urmăriţilor şi a celor ce se sustrag 
urmăririi penale, etc. 



 23 

 - Pe linia combaterii corupţiei I.J.P. Arad a verificat şi 
soluţionat, în primele 7 luni ale anului, 69 de dosare de 
corupţie, cuprinzând 184 de infracţiuni, din care: dare de 
mită 53, luate de mită 61, trafic de influenţă 60 şi primire de 
foloase necuvenite 10. Din cele 69 dosare predate de I.J.P.Arad 
în acest an Parchetului, spre instrumentare, Parchetul a 
înaintat instanţei 1 dosar.     
   
 Controlul legalităţii actelor – prerogativă principală 
a instituţiei prefectului. 
 
 În vederea controlului legalităţii actelor, Biroul juridic a 
verificat în perioada susamintită un număr de 75 hotărâri ale 
Consiliului Judeţean Arad, un număr de 2.372 hotărâri 
adoptate de consiliul municipal şi consiliile locale, 107 dispoziţii 
ale Preşedintelui Consiliului judeţean şi 20.241 dispoziţii ale 
primarilor (Anexa nr. 2 la prezentul raport), fiind atacate la 
instanţa de contencios administrativ un  umăr de 56 hotărâri şi 
un număr de 4 dispoziţii emise de primarii judeţului. 
 Ca urmare a atacării la instanţa de contencios a acestor 
acte administrative, acţiunea Prefectului Judeţului Arad a fost 
admisă în toate cazurile cu excepţia Hotărârii nr. 26/2002 a 
Consiliului local al Municipiului Arad, care s-a pierdut la prima 
instanţă (cu cheltuieli de judecată – 2.000.000 lei) urmând a fi 
declarat recurs în cauză deci este încă pe rolul instanţelor de 
judecată, restul acţiunilor fiind pe rolul instanţelor de 
contencios administrativ. 
 Principalele probleme pentru care a fost necesară 
aplicarea procedurii stabilită de art. 122 (4) din Constituţia 
României coroborat cu art. 27 alin. 1 şi art. 134 (1) lit. b din 
Legea nr. 215/2001 au constat în concesionarea unor imobile 
cu neîndeplinirea procedurii prevăzute de lege; Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a consiliilor locale; alocarea unor 
sume de bani cu încălcarea Legii nr. 189/1998; aprobarea unor 
impozite şi taxe locale neprevăzute de lege; stabilirea greşită a 
criteriilor de acordare a ajutorului social; înstrăinarea unor 
terenuri proprietatea Statului Român. 
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 În legătură cu această latură a activităţii prefecturii, a 
prefectului în special, se poate reţine faptul că în viitor este 
nevoie de mai mare implicare a tuturor juriştilor din cadrul 
Biroului de specialitate  pentru cunoaşterea legislaţiei şi 
perfecţionarea pregătirii profesionale, atât pe probleme 
doctrinare cât şi în soluţionarea unor probleme de ordin 
practic.  

Numărul de procese înaintate la instanţa de contencios 
administrativ este mic comparativ cu numărul mare de hotărâri 
şi dispoziţii adoptate de autorităţile locale şi judeţene (22.795), 
acest fapt datorându-se şi activităţii eficiente de prevenire pe 
care o desfăşoară aparatul prefecturii, în primul rând Direcţia 
juridică, propunându-ne, în continuare, îmbunătăţirea situaţiei 
din acest sector. 
 
 Activitatea administrativă 
 
 Prefectura judeţului a cunoscut în acest an schimbări 
esenţiale în ce priveşte activitatea administrativă, cea care, de 
fapt, se desfăşoară direct la nivelul instituţiei, în relaţii 
nemijlocite cu cetăţenii, persoanele juridice şi în baza 
alocaţiilor acordate prin bugetul propriu. 
 Necesitatea acestor schimbări a fost legată de creşterea 
operativităţii în realizarea sarcinilor, de o mai bună cuprindere 
şi urmărire a modului în care se acţionează pentru soluţionarea 
problemelor şi nu în ultimă instanţă de asigurare a unor condiţii 
mai bune de dotare, pentru exercitarea atribuţiilor şi 
răspunderilor ce revin prefecturii. 
 
 Ele au vizat în principal : 
 

- Redimensionarea compartimentelor funcţionale şi 
crearea unor noi posturi, în limita schemei de personal 
aprobate, pentru acoperirea mai bună a sarcinilor 
legate de relaţia cu cetăţenii şi asigurarea necesarului 
de specialişti antrenaţi direct în activitatea de fond 
funciar; 
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- Redistribuirea, prin regulamentul de funcţionare, a unor 
sarcini între compartimentele funcţionale, în principal 
între cele care desfăşoară activităţi de evidenţă şi relaţii 
directe (mai exact, cele care asigură aplicarea legilor 
retrocedării terenurilor şi clădirilor); 

- Reorganizarea spaţiilor în care funcţionează aparatul 
prefecturii, pe seama amenajării şi compartimentării lor 
pe principii moderne, precum şi creşterea însemnată a 
gradului de dotare tehnică (cu 25 bucăţi computere, cu 
aparatură de copiat şi imprimat) urmărind, totodată, să 
se asigure condiţii corespunzătoare de muncă pentru 
personalul prefecturii, cât şi pentru utilizarea normală a 
dotărilor de tehnică de calcul existente. 

 
După 6 luni de activitate în noile condiţii, aceste schimbări 

încep să-şi arate efectele care, structurate pe probleme, se 
prezintă astfel : 

 
Activitatea Biroului juridic 

 

În exercitarea atribuţiilor prefectului, conferite de 
prevederile art. 134 şi art. 137 (1) din Legea nr. 215/2001, 
Biroul Juridic a procedat la redactarea a 73 de Ordine din 
totalul de 434 – emis pe întreaga Prefectură a Judeţului Arad. 
Obiectul acestora a constat în delegarea unor persoane din 
aparatul Prefecturii în diferite comisii de examinare sau de 
contestaţii; constituirea unor comisii de verificare în urma 
sesizărilor petenţilor; ordine de eliberare din funcţii a unor 
secretari de exemplu la Şiştarovăţ, Şicula, Nădlac, Chişineu-
Criş, Lipova; de numire a unor secretari (Olari, Nădlac). 

Cu privire la activitatea Biroului de Relaţii cu Publicul se 
reţine faptul că principalele probleme şi nemulţumiri ale 
petenţilor sunt în legătură cu fondul funciar, punerea în 
posesie, emiterea titlurilor de proprietate, probleme sociale, 
locative. 

Cu privire la cauzele în care Biroul Juridic reprezintă 
Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate 
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privată asupra terenurilor, în perioada amintită s-au înregistrat 
un număr de 420 cauze. 

Obiectul principal al acestora l-a constituit trecerea 
persoanelor din Anexa nr. 39 – despăgubiri băneşti a lucrării de 
fond funciar în Anexa nr. 38 – restituire în natură, acţiuni 
înaintate de petenţi, care în proporţie de 90% au fost admise 
de instanţele de judecată, dispunându-se în consecinţă, 
restituirea terenurilor în natură şi în unele cazuri fiind obligată 
Comisia judeţeană, la cheltuieli de judecată deoarece s-a opus 
(în majoritatea cazurilor) la admiterea acţiunii, pentru motivul 
că balanţa fondului de fond funciar pe comuna respectivă era la 
nivel de “0” teren disponibil – scriptic (cel puţin) la nivelul 
Biroului de fond funciar. 

O altă categorie de cauze, 50 la număr, existente pe rolul 
instanţelor de judecată sunt cauzele în care petenţii acţionează 
în instanţă pe Prefectul Judeţului Arad pentru obligarea 
acestuia la emiterea ordinului de împroprietărire cu terenul 
aferent casei - cumpărate în baza Legii nr. 112/1995. 

Cu privire la Legea nr. 10/2002 arătăm, că s-au depus 
1.426 de Notificări la nivelul Prefecturii Judeţului Arad şi 35 de 
oferte de despăgubiri. Din numărul total de notificări un număr 
de 199 au fost greşit adresate instituţiei noastre, prin urmare 
au fost trimise actualilor deţinători iar un număr de 1.125 au 
fost analizate şi se află în termenul de completare a dosarelor. 

Cu privire la activitatea secretarilor din judeţul Arad, sub 
imperiul Legii nr. 215/2001, considerăm că monitorizarea 
activităţii acestora este importantă, de aceea ne vom referi la 
obligaţiile acestora, ce izvorăsc din prevederile Legii              
nr. 215/2001 raportat la art. 32 din H.G.R. nr. 1084/2001.  

Cu privire la atribuţia secretarului de a asigura 
“comunicarea către autorităţile, instituţiile sau persoanele 
interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, în 
termen de cel mult 10 zile”, există exemple de nerespectare a 
acestor termene în judeţul Arad, de către secretarii comunelor 
Zăbrani, Felnac, Brazii, Bârzava, Fântânele, Grăniceri, 
Hălmăgel, Igneşti, aceştia comunicându-le peste termen. 
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În acest sens, prefectul judeţului a avertizat în scris 
secretarii comunelor de mai sus,  instituind un program special  
de monitorizare a activităţii acestora, urmând ca în cazul unor 
noi abateri să se dispună sancţiuni administrative. 

 
Activitatea de relaţii cu publicul 
 
În perioada 01.01.-01.07.2002, din totalul de 477 de Note 

de audienţă 378 au fost întocmite cu ocazia audienţelor 
prefectului, 7 au fost întocmite cu ocazia audienţelor  
subprefectului, 27 au fost întocmite cu ocazia audienţelor 
secretarului general, 40 de audienţe au fost întocmite cu ocazia 
audienţelor directorului de cabinet al prefectului, iar 4 au fost 
întocmite cu ocazia audienţelor  directorului cu probleme 
juridice, 21 de note de audienţă fiind înregistrate – Prefectura 
Judeţului Arad. 

Pe parcursul anului 2001 au fost înregistrate la Prefectura 
Judeţului Arad un număr de 194 note de audienţe, din care 97 
reprezintă note de audienţă întocmite cu ocazia audienţelor 
prefectului, 63 note de audienţă întocmite cu ocazia 
audienţelor  subprefectului iar 34 întocmite ca urmare a 
audienţelor secretarului general. 

Studiind activitatea Biroului de Relaţii cu Publicul în 
perioada 01.01.2002-01.07.2002 raportat la perioada anului 
2001, observăm că în primele 6 luni ale anului 2002 s-a 
înregistrat o îmbunătăţire sensibilă a activităţii acestui birou în 
sensul că numărul persoanelor audiate depăşeşte cu mult 
numărul persoanelor audiate în tot cursul anului 2001. 
 

Situaţia petiţiilor, reclamaţiilor şi sesizărilor se 
prezintă astfel : 

 
- reclamaţii     364 
- revendicări imobil fără notificare    30 
- notificări                              333 
- probleme de fond funciar             855 
- cereri                                         137  
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Activitatea de fond funciar  

 
În prima parte a anului, acest resort a cunoscut cea mai 

mare dinamică.  
Prin participarea directă a prefectului la analizele de fond 

funciar de la unităţile administrativ teritoriale, printr-o 
mobilizare pragmatică şi susţinută a membrilor Comisiei 
judeţene şi a împuterniciţilor de la Comisiile locale, prin măsuri 
ferme şi sancţionatorii faţă de primarii ale căror comisii sunt în 
întârziere, s-a reuşit o performanţă meritorie pe această linie:  

 
- de la 75% grad de eliberare a titlurilor pe total judeţ la 

începutul lunii martie, s-a ajuns în prezent la 83%; 
- de la un ritm de eliberare a titlurilor de 1.525 pe trim. I 
şi 2.006 pe trim.II a.c.  s-a ajuns în luna iulie la 3.070 
iar în luna august la 3.262 titluri, ritmul în continuare 
fiind asigurator pentru depăşirea pragului de 90% până 
la sfârşitul lunii octombrie. 

 
Cu toate acestea, în acest sector se regăsesc şi o serie de 

probleme care influenţează negativ desfăşurarea optimă a 
procesului de eliberare a titlurilor, mai ales în zona colinară, 
probleme printre care menţionăm: 

- existenţa numeroaselor amplasamente pentru un 
proprietar, dispersate pe întregul teritoriu administrativ 
al localităţii; 

- planurile topografice sunt învechite, depăşite în ceea ce 
priveşte configuraţia parcelelor (ultimul zbor 
aerofotogrametric datează din anul 1970); 

- în zona colinară randamentul măsurătorilor topografice 
în vederea actualizării planurilor este scăzut datorită 
terenului accidentat şi vizibilităţii reduse; 

- numărul redus la jumătate al angajaţilor O.J.C.G.C. ca 
urmare a reorganizării instituţiei cadastrului prin 
O.U.G.R. nrt. 70/2001; 
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- lipsa măsurătorilor topografice pentru terenurile cu 
vegetaţie forestieră şi interesul scăzut al proprietarilor 
de a contracta efectuarea acestor lucrări prin prestări 
servicii cu agenţi economici de profil, datorită tarifelor 
practicate de către aceştia din urmă.  

 
Modul în care Comisia judeţeană Arad pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a acţionat 
pentru controlul, îndrumarea şi sprijinirea activităţii comisiilor 
locale, se transpune prin luarea următoarelor măsuri : 

 
- constituirea unui colectiv operativ de coordonare şi 

control şi repartizarea unui număr de 22 de 
împuterniciţi ai Comisiei judeţene pe Comisii locale, în 
baza Ordinului nr. 382 emis de Prefectul Judeţului 
Arad în data de 13.06.2002; 

 
- deplasarea în judeţ, săptămânal, a colectivului operativ 

de coordonare şi control, de regulă în zilele de marţi, 
miercuri şi joi, cu prioritate la comisiile locale unde se 
identifică majoritatea problemelor ce au ca obiect 
stabilirea amplasamentului, punerea în posesie şi 
eliberarea titlurilor de proprietate; 

 
- organizarea unui sistem de urmărire bilunară, prin 

împuterniciţii Comisiei judeţene, a stadiului eliberării 
titlurilor de proprietate şi întocmirea unui program 
lunar şi trimestrial pentru eliberarea titlurilor de 
proprietate pentru fiecare comisie locală în parte; 

 
- întrunirea săptămânală în şedinţă a Comisiei judeţene 

Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 
asupra terenurilor; 

 
- organizarea lunară a unor şedinţe de lucru cu secretarii 

unităţilor administrativ-teritoriale vizând problematica 
aplicării legilor fondului funciar. 
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Activitatea de integrare europeană şi relaţii externe  
 

În mod sintetic, acţiunile prefecturii în acest domeniu 
consemnează următoarele : 

- S-au organizat în colaborare cu Agenţia SAPARD 
Timişoara două simpozioane pe programul SAPARD, 
primul la sediul Prefecturii Arad, la care au fost 
convocaţi toţi primarii comunelor din judeţ şi la care s-a 
discutat asupra măsurii 2.1. iar cel de al doilea a fost 
organizat la sediul CCIA pe tema măsurii 1.1. la care au 
participat investitori particulari şi firme de consultanţă. 
Ambele simpozioane au avut loc în luna mai. 

- În luna iunie au avut loc  lucrările legate de demararea 
proiectului de înfrăţire între ADR V VEST şi Regiunea 
Alsacia Franţa, ulterior, în cursul lunii iulie, prefectul 
având o întâlnire cu domnul ETIENNE DUQUENNOY – 
consilier de preaderare Datar Franţa, la sediul 
Prefecturii Arad. 

 
În ceea ce priveşte linia înfrăţirilor sau a parteneriatelor 

au avut loc următoarele întâlniri : 
!"cu slovacii de la Malcice; 
!"cu domnul Bernhard Krastl – preşedintele şvabilor 

bănăţeni, la Zăbrani însoţit de primarul din Furth – 
domnul Schneider; 

!"cu domnul Manfred Engelmann în conducerea Liceului 
German din Arad pentru o înfrăţire cu Liceul Friedrick 
Flick din Kreuztal; 

!"cu domnul Krastl discutând la Zăbrani înfrăţirea şcolii 
din localitate cu alte şcoli germane cu numele de Adam 
Muller Guttenbrunn, precum şi  pregătirea unei întâlniri 
cu Ivo Gonner – primarul oraşului Ulm. 

- La sediul Direcţiei Silvice Arad au avut loc dezbaterile 
privind alegerea căilor de acces privitoare la proiectul “Lunca 
Mureşului – zonă  protejată”; 



 31 

- Au fost înaintate doamnei Deputat SUSANNE KASTNER 
două studii privind redarea cetăţii în circuitul civil şi şoseaua de 
centură Nădlac – Timişoara; 

- În data de 18-19 mai s-a efectuat o vizită la Ulm la 
întâlnirea Şvabilor Bănăţeni – participând la întreg programul; 

- Au avut loc întâlniri cu domnul Consul General al 
Germaniei KLAUS PETER MARTE, cu Ambasadorul Slovaciei la 
Bucureşti, cu domnul Consul General al Iugoslaviei MILOS 
USCEBRCA şi cu doamna SUSANNE KASTNER; 

De asemenea, am ţinut o legătură strânsă cu membrii 
organizaţiei THW RENANIA-WESTFALIA, domnii Schliewinsckh 
şi Schlorf, care au dat în folosinţă un modern laborator de 
informatică şi telecomunicaţii la Universitatea Aurel Vlaicu şi a 
unui centru de reconversie profesională la Vladimirescu. 

Împreună cu conducerea Administraţiei Zonei Libere Arad, 
au avut loc discuţii cu patronii firmei BOS - cel mai mare 
investitor german în Zona Liberă Arad, Platforma Aeroport – la 
a cărei inaugurare am participat făcând lobby pentru reluarea 
cursei aeriene Arad-Stuttgard. 

 
 
Activitatea gestionar-contabilă şi administrativă  
 
- Putem arăta că pe semestrul I. 2002 a existat o 

conlucrare foarte bună cu Direcţia economică din Ministerul 
Administraţiei Publice, alimentându-se la timp conturile noastre 
de personal şi materiale din Trezorerie şi cu sumele cerute, în 
special la cheltuieli de personal, iar la cheltuieli materiale în 
limita restrictivă a bugetului, neexistând însă neachitare la 
termen a unor facturi; 

- Raporturile privind modul de utilizare a creditelor 
bugetare, pe categorii de cheltuieli s-a făcut conform 
clasificaţiei bugetare şi la timp; 

- Controlul privind realitatea, regularitatea şi legalitatea 
plăţilor din conturile de personal, materiale şi capital s-a 
efectuat conform legii; 
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- Calculul lunar al salariilor s-a făcut odată cu achitarea la 
termen a obligaţiilor ce decurg din plata salariilor către bugetul 
de stat (impozitul pe salarii) precum şi din plata asigurărilor 
sociale şi asigurărilor de sănătate; 

- Compartimentul administrativ a efectuat o serie de 
lucrări de achiziţii şi modernizări a spaţiilor printre care : 

!"dotarea cu telefoane mobile şi P.C – componente; 
!"implementarea poştei electronice şi introducerea 

sistemului de mesaje SMS Orange; 
!"achiziţionarea unui autoturism Nubira II şi 

efectuarea unor lucrări de reparaţii capitale la 
autoturismul Espero în valoare de 72 milioane lei. 

Compartimentarea, pe principii funcţionale, a spaţiilor de 
birouri şi crearea unei pagini Web a Prefecturii Judeţului Arad – 
în continuare cu pagina Guvernului, pe Internet – sunt alte 
două importante realizări în acest domeniu, pe seama cărora 
se apreciază însemnate salturi pe planul calităţii muncii în 
cadrul Prefecturii Judeţului Arad,  

 
 

 
 
  

 

 P  R  E  F  E  C  T 
 

           Vasile Ioan Dănuţ Ungureanu  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


