
                                    

        MINISTERUL AFACERILOR INTERNE           

 INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL ARGEŞ 

BULETIN INFORMATIV 

 

A tele or ative are regle e tează orga izarea 
și fu țio area i stituției 

- Legea r. /  privi d prefe tul și i stituția 
prefe tului, u odifi ările și o pletările ulterioare; 

- H.G. nr.460/2006  pentru aplicarea unor prevederi ale 

Legii nr. 340/2004 privind prefectul și i stituția 

prefe tului, u odifi ările și o pletările ulterioare; 
- Legea r. /  privi d statutul fu țio arilor 

pu li i, repu li ată u odifi ările și o pletările 
ulterioare; 

- Legea r. /  privi d ad i istrația pu li ă lo ală, 
u odifi ările și o pletările ulterioare; 

- Legea r. /  privi d u ele ăsuri pe tru 
asigurarea tra spare ței î  exer itarea de ităților 
pu li e, a fu ției pu li e și î  ediul de afa eri și 
preve ire a orupției, u odifi ările și o pletările 
ulterioare; 

- HG.nr.1723/2004 privind aprobarea Programului de 

ăsuri pe tru o aterea iro rației î  a tivitatea de 
relații pu li e, u odifi ările și o pletările 
ulterioare, 

- Legea r. /  privi d li erul a es la i for ațiile 
de interes pu li  u odifi ările și o pletările 
ulterioare; 

- HG.nr478/2016 pentru modificarea și completarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la i for ațiile de 

i teres pu li , apro ate pri  Hotărârea Guver ului r. 
123/2002; 

- Legea nr.233/2002 pentru aprobarea OG.27/2002 

privi d regle e tarea a tivității de soluțio are a 
petițiilor 

Stru tura orga izatori ă, atri uțiile 
o parti e telor  i stituției 

Regula e tul de orga izare și fu țio are 

Organigrama 

Nu ele și pre u ele persoa elor di  
o du erea i stituției și ale fu țio arului 

respo sa il u difuzarea i for ațiilor pu li e 

PREFECT: Emilian Dragnea e-mail: 

cabinet.prefect@prefecturaarges.ro 

telefon/fax:0248213045/ 02482164632 SUBREFECT: 

Gabriel Stoian e-mail: 



cabinet.subprefect@prefecturaarges.ro telefon/fax 

0248219258/ 02482223382 

Coordonatele de contact ale i stituției Coordonate de contact: 

I stituția Prefectului – Județul Argeș 

Pitești, Piața Vasile Milea, nr.1 

 

www.prefecturaarges.ro 

Email: 

cabinet.prefect@prefecturaarges.ro 

relatii.publice@prefecturaarges.ro 

 

Tel.0248.631.100 

Fax.0248/216.463 

Audie țe Prefect: 

         In fiecare zi de miercuri intre orele 09:00 si 11:00 

Subprefect  

        In fiecare zi de joi intre orele 09:00 si 11:00 

Surse fi a iare, ugetul și ila țul o ta il Bugetul aprobat pentru anul 2017 

Bila țul Co ta il a ul  

Progra ele și strategiile proprii I stituția Prefectului Județului Arges asigură la ivelul 
județului aplicarea și respectarea Co stituției, a legilor, a 

ordo a țelor și a hotărârilor Guver ului, a elorlalte a te 
normative, precum și a ordinii publice. 

I stituția Prefectului î to ește anual: 

Planul de a țiu i pentru realizarea în județ a obiectivelor 

cuprinse în Programul de guvernare; 

Raportul privind starea economico-so ială a județului, care 

se î ai tează, potrivit legii, Guver ului, pri  Mi isterul 
Afacerilor Interne; 

Planul de a țiu i pentru realizarea în județ a politicilor 

ațio ale, a politi ilor de i tegrare europea ă și 

intensificare a relațiilor externe, cu consultarea consiliului 

județea  și a o du ătorilor servi iilor pu li e 
deconcentrate; 

Planul multianual de modernizare; 

Lista cuprinzând documentele de interes public Ordinele prefectului cu caracter normativ; 

Proiectele de ordin cu caracter normativ; 

Referatele ce î soțes  proiectele de ordin cu caracter 

normativ; 

Hotărârile Colegiului Prefectural; 

Proiectele de hotărâre ale Colegiului Prefectural; 

Mesajele, de larațiile prefectului si ale su prefe ților; 
Sintezele ședi țelor Comisiei de dialog social; 

Sintezele ședi țelor Comitetului Consultativ de Dialog Civic 

pentru Problemele Persoanelor Vârstnice; 

Ordinea de zi a ședi țelor Colegiului Prefectural, Comisiei 

de dialog social, Comitetului Consultativ de Dialog Civic 

pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, Biroului 

Județea  pentru Romi, Grupului de lucru Mixt pentru 

Problemele Romilor; 



Programul orientativ de dezvoltare economico-sociala a 

județului; 
Planul județea  de apărare împotriva i u dațiilor; 

Agenda publica a prefectului; 

Delegațiile participante la a țiu i externe; 

Posturile scoase la concurs; 

Parcul de automobile din dotarea I stituției Prefectului – 

o po e ță, caracteristici, an de fa ri ație; 

Planul multianual de modernizare; 

Planul de implementare a legislației armonizate si 

consolidarea i stituțio ală; 

Planul de implementare a masurilor de integrare 

europeana si intensificarea relațiilor externe; 

Strategia județea ă antidrog. 

Lista de do u e te produse și/sau gestio ate 
potrivit legii 

Ordine cu caracter normativ emise de prefect 

Ordi e pri  are se sta iles  ăsuri u ara ter teh i  sau 
de specialitate emise de prefect. 

Modalitățile de o testare a de iziei i stituției î  
situația î  are persoa a se o sideră vătă ată 
î  privi ța dreptului de a es la i for ațiile de 
interes public solicitate 

Răspu sul la soli itare se o u i ă î  ter e ele: 
- 10  zile de la î registrare sau, după az, î   de zile cu 

o diția a î   zile soli ita tul să fie i for at despre 
prelungirea termenului 

-  zile de la î registrare pe tru tra s iterea otivată a 
refuzului de comunicare 

-  zile de la î registrare pe tru i for ațiile are fa  parte 
din categoria celor are se o u i ă di  ofi iu 

-  zile de la î registrare pe tru redire țio are ătre 
i stituțiile/autoritățile pu li e o pete te u i for area 
solicitantului despre aceasta 

Re la ația ad i istrativă se depu e la prefe t î  termen 

de  de zile de la luarea la u oști ță a răspu sului de 
ătre persoa a lezată 

Răspu sul la re la ația ad i istrativă se tra s ite 
persoanei care a formulat-o în termen de 15 zile de la data 

înregistrării, i difere t da ă soluția este favora ilă sau 
efavora ilă 

Plângerea la se ția de o te ios ad i istrativ a 
tribunalului se face în termen de 30 zile de la primirea 

răspu sului la soli itare 

 

 
CANCELARIE PREFECT  

 


