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Introducere 

 Instituţia Prefectului judeţului Argeş este organizată şi 
funcţionează sub conducerea prefectului, în temeiul Legii 340/2004 
privind prefectul şi instituţia prefectului şi a Hotărârii Guvernului nr. 
460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004. 
 
 Prefectul este reprezentantul Guvernului în judeţul Argeş şi 
conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi a celorlalte 
organe ale administraţiei publice centrale organizate în judeţul Argeş. 
 Prefectul asigură realizarea intereselor naţionale, aplicarea şi 
respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi hotărârilor 
Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice.  
 
 În anul 2017, un accent deosebit s-a pus pe respectarea legii, 
transparen a decizională,  îmbunătă irea rela iei cu cetă eanul, asigurarea 
condi iilor legale pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor asumate in 
Programul de Guvernare, menite să conducă la o cre tere calitativă a 
vie ii cetă enilor din Arge . 
 
 
 



Structura func iilor 

  Numărul de funcţii din cadrul instituţiei este de 46 din 
care: 36 funcţii publice - 2 înalţi funcţionari publici, 2 funcţii 
publice de conducere, 32 funcţii publice de execuţie, 7 
funcţii contractuale de execuţie  şi 3 funcţii contractuale în 
Cancelaria Prefectului. La acestea se adaugă 16 funcţii la 
Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa 
paşapoartelor simple i 26 funcţii  la Serviciul public 
comunitar regim permise de conducere şi înmatricularea 
vehiculelor.  

 
  Vârsta medie a personalului este de 43 ani. 

 



 
 
 
 

Activitatea Cancelariei Prefectului 
 

 Obiective: facilitarea comunicării interne i externe a Institu iei 
Prefectului – Jude ul Arge , asigurarea coordonării evenimentelor 
organizate de institu ie, precum i asigurarea condi iilor necesare 
desfă urării activită ii zilnice a prefectului. 
 

Actiuni, manifestari, ceremonii militare si religioase promovate: 20  
Evenimente dedicate zilelor de comună din jude ul Arge : 89 
 
PROIECTE DERULATE: 
CAMPANIA ARGE ENI VALORI NA IONALE, 9 personalită i elogiate: 
Tudor Mu ătescu, Tudor Teodorescu Brani te, istoricul Gh. Ionescu Gion, 
Mihai Tican Rumano,Pârvu Mutu Zugravul, George Oprescu, Sebastian 
Papaiani 
PROIECTUL „INTR -N JOC,  CÂ TIG  S N TATE!” 12-18 
decembrie 2017 – promovarea sportului în coli i licee (finalele de 
fotbal fete, hanbal, volei si baschet) 



 Activitatea Corpului de Control 

 
4 Controale tematice (comisii mixte i grupuri de lucru): 
 Ac iuni de control cu ocazia s rb torilor pascale  
 Sanctiuni aplicate: 151 avertismente scrise, 1320 sanc iuni 
contraven ionale, amenzi în valoare de 510.323 lei  
 
 Verificarea modului in care au fost salubrizate cursurile de apa: 
au fost verificate 100 localită i si s-a dispus autorită ilor locale 
salubrizarea zonelor, dându-se termene pentru îndeplinirea măsurilor; 
 
 Ac iuni de control cu privire la activitatea autorit ilor 
administra iei publice locale: s-au constatat 37 neconformită i de 
natura administrativa, pentru care s-au stabilit tot atâtea măsuri de 
intrare în legalitate cu termene precise de realizare. 
 

 Ac iuni de control care sa verifice respectarea normelor de 
igiena si s n tate publica si respectarea drepturilor 
consumatorilor in domeniul transportului public rutier de 
calatori: fost verifica i in total 9 operatori de servicii de transport  
 Sanctiuni aplicate: 13 sanc iuni contraven ionale 
 

 



 Activitatea Corpului de Control 

 
 

4 Controale punctuale (comisii mixte): in localită ile Mo oaia, 
Drăganu, Oarja i Curtea de Arges, avand ca obiect administratia 
publica, verificarea agentilor economici, intre inerea domeniului public, 
concesionarea pa unilor alpine. 
Sanctiuni aplicate: trei măsuri de intrare in legalitate cu termene 
precise de conformare si   doua amenzi în cuantum de 160.000 lei, 
suspendarea activită ii unui operator economic. 
 
 

 



Diseminarea de informa ii europene, ac iuni de promovare 
 
 Editarea buletinelor de informare privind fondurile europene EuroInfo 
Argeş si  Ghiseul Unic P.N.D.R. transmise autorită ilor publice locale. 
 Informări către autorită ile publice locale privind măsurile active de 
finan are în cadrul PNDR 2014 – 2020, POR, măsurile de mediu i climă, 
reducerea poluării cu nutrien i etc. (10 informări) 
 Seminarii de informare sau dezbateri publice privind P.N.D.R. 2014-
2020, P.O.R., Legea Turismului, solutii privind imbunatatirea politicilor 
de economie sociala (5 ac iuni) 
 Date i situa ii centralizate transmise,  la solicitarea organismelor 
publice centrale i ambasade (8 situa ii) 
 Întalniri cu agricultorii si fermierii din jude , organizate de Institu ia 
Prefectului – Jude ul Arge  in parteneriat cu Direc ia pentru Agricultură, 
A.P.I.A si O.J.F.I.R. Arge , in vederea prezentarii măsurilor active de 
finan are in cadrul P.N.D.R. - 7 întâlniri organizate zonal. 
 A doua edi ie a Târgului de Echipamente i Utilaje Agricole AGRO 
Pitesti orgnizată de Camera de Comer ,Industrie si Agricultura Arge  în 
parteneriat cu Institu ia Prefectului, Direc ia Agricola, A.P.I.A., O.J.F.I.R. 
 Mese rotunde cu teme europene (migra ia, legisla ie etc.) -3 ac iuni 
 

Afaceri europene, rela ii 
interna ionale,dezvoltare economic  



Accesarea Fondurilor Europene 
 
Implementarea în jude ul Argeş a Programului Opera ional 
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), conform H.G. nr. 
799/2014, pentru 102 localit i 
Au fost receptionate 263.513 cutii cu alimente, distribuite 263.513 din 
care: pe lista initiala 192.897 si pe suplimentara 70.616. 
 
Monitorizarea fondurilor europene 
 
Programul Opera ional Regional – 43 proiecte cu valoare totala de 
40.971.617,1 euro 
 
Programul Opera ional Infrastructura Mare - 2 proiecte cu valoare 
totala de 32.166.017,8 euro (grad de absorbtie 75%) 
 
Programului Opera ional Capital Uman - 17 proiecte cu valoare 
totala de 207.619.918,23 euro 
 
 
 

Afaceri europene, rela ii 
interna ionale,dezvoltare economic  



  
Programului Na ional de Dezvoltare Rural  (f r  masura 7.2) - 
384 proiecte cu contracte încheiate, în valoare de 16.895.166 euro 
 Comparativ cu anul 2016 
-cre terea numarului de proiecte  ( de la 307 la 384)  
-cre terea semnificativă a sumelor platite de Autoritatea de 
Management (de la 2.690.795 euro la 11.589.903 euro). 
-gradul de absorb ie pentru proiectele contractate este de 76% in anul 
2017, comparativ cu anul 2016 în care a fost de 25%. 
 
Proiecte privind dezvoltarea economic  in mediul rural 
promovate de U.A.T. -uri din jude ul Arge , in cadrul P.N.D.R. 
2014 – 2020, m sura 7.2 infrastructur  rurala - 17 proiecte cu 
contracte de finan are încheiate în valoare totală  de 14.117.010 
euro, pentru care s-au efectuat plă i în valoare de 5.972.320 euro. 
 Comparativ cu anul 2016 
- cre terea numărului de proiecte  (de la 9 la 17), respectiv o cre tere 
a valorii totale de la 8.025.027 euro la 14.117.010 euro 
- cre terea gradului de absorb ie pentru proiectele contractate 42,3 % 
în anul 2017, comparativ cu anul 2016 în care a fost de 10 %. 
 

Afaceri europene, rela ii 
interna ionale,dezvoltare economic  



  
Cooperarea Interinstitu ional  i Rela ii Interna ionale 
Instituţia Prefectului – Judeţul Argeş a primit vizita a 4 delegaţii străine 
(Bosnia i Herzegovina, Germania, S.U.A., China) 

 
DEZVOLTARE ECONOMIC  
Programul Na ional de Dezvoltare Locala, instituit prin O.U.G. nr. 
28/2013 pentru aprobarea Programului na ional de dezvoltare 

local  
 

Obiectivele de investi ii i sumele alocate pentru finan area Programului 
Na ional de Dezvoltare Locala (PNDL II) în perioada 2017 – 2020, cu 
Ordine MDRAPFE aprobate, în jude ul Arge  (stadiu la 17.01.2018):  
 
151 obiective de investitii in valoare de 721.474.062,04 lei pentru 
94 de localit i. 
 
 
 
 
 

Afaceri europene, rela ii 
interna ionale,dezvoltare economic  



Consultan  în domeniul fondurilor 
europene  

 

GHI EUL UNIC P.N.D.R. 
Scop:  
  Facilitează obţinerea într-un singur loc a informa iilor privind 

avizele i autoriza iile necesare proiectelor europene i a 
consultan ei de specialitate, eliminând astfel numărul mare de 
deplasări, pe care potenţialii beneficiari publici i priva i, le 
efectuează în vederea ob inerii acestora.  

 
Rezultatele functionarii Ghi eului Unic 
 peste 300 de potentiali beneficiari ai fondurilor europene au 

primit consultan a i idei de afaceri,  informatii privind 
avizele/autorizatiile necesare proiectelor pe care doresc sa le 
initieze. 

 cresterea numarului de proiecte contractate (cu 20%) si o 
crestere semnificativa a sumelor platite de Autoritatea de 
Management, de la 2.690.795 la 11.589.903 euro (cu 76,7 
%).  

 Cresterea gradului de absorbtie pentru proiectele contractate ( 
76% in anul 2017, comparativ cu anul 2016 - 25%) 



Controlul legalit ii, al aplic rii actelor 
normative i contencios administrativ 

1.Activitatea de verificare a legalit ii actelor administrative i a 
modului de aplicare a actelor normative în ac iuni planificate 

 
Au fost înregistrate în vederea exercitării controlului de legalitate 39.090 
dispozi ii  şi 7861 hot râri, acestea fiind structurate astfel: Hotărâri ale 
Consiliului Judeţean Argeş – 334,  Hotărâri consilii locale –7861, Dispoziţii 
primar – 39090. 
Pentru eficientizarea activită ii i o aplicare unitară a legisla iei specifice, au 
fost organizate întâlniri cu secretarii unită ilor administrativ teritoriale. 
 
2.Reprezentarea Institu iei Prefectului la instan ele judec tore ti i 

activitatea de contencios administrativ 
 
 În anul 2017 au fost înregistrate 998 dosare aflate pe rolul 
instanţelor de judecată, în diferite faze procesuale: 73 de dosare contencios 
administrativ, 925 dosare au ca obiect principal: reconstituirea dreptului de 
proprietate, modificări ale titlurilor de proprietate, revendicare imobiliară etc. 
 
3.Activitatea de emitere a ordinelor cu caracter individual i/sau 

normativ:  
S-a acordat aviz de legalitate pentru 416 ordine 

 
 



Urm rirea aplic rii actelor normative cu 
caracter reparatoriu    

1. Legile fondului funciar 
 Comisia Judeţeană Argeş pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor agricole şi forestiere s-a 
întrunit în 11 şedin e si a adoptat 397 hot r ri . 
 În anul 2017, au fost emise 314 de Titluri de proprietate, 
pentru suprafaţa totală  de 366,3157 ha, din care: 150 de Titluri 
de proprietate pentru terenuri agricole, pentru suprafaţa de 
142,353 ha şi 164 de Titluri de proprietate pentru terenuri 
forestiere, pentru suprafaţa de 223,9628 ha. 
  Au fost  corectate 464 de Titluri de proprietate. 
 
2. Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 

preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 
1989.  

  Total notificări pe judeţul Arge : 6848 
 Au fost predate pe bază de proces-verbal Autorităţii 
Naţionale pentru Restituirea Proprietăţii 16 de dosare  pentru 
acordarea de despăgubiri. 
 
 



Urm rirea aplic rii actelor normative cu 
caracter reparatoriu    

3. Legea nr.9/1998 privind acordarea de compensa ii 
cet enilor români pentru bunurile trecute în proprietatea 
statului bulgar în urma aplic rii Tratatului dintre România 
şi Bulgaria.  

 
  Cereri depuse 105; dosare soluţionate 105;  
 Comisia Jude eană Arge  a adoptat 3 hotărâri de respingere 
i 3 hotărâri prin care a făcut propuneri de acordare de despăgubiri. 

 
4. Legea nr.290/2003 privind acordarea de desp gubiri sau 

compensa ii cet enilor români pentru bunurile proprietate 
a acestora, sechestrate, re inute sau r mase în Basarabia, 
Bucovina de Nord şi inutul Her a, ca urmare a st rii de 
r zboi şi a aplic rii Tratatului de Pace între România şi 
Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 
1947 

 
  Cereri depuse 348; dosare soluţionate 345; 
 
 



Informare, rela ii publice i apostilare 
documente 

1.Activitatea de solu ionare a peti iilor i audien elor 
 
 Din 18.986 documente, 1732 au fost petiţii şi 59 de 

cereri/solicitări privind informaţiile de interes public.  
 In domeniul fondului funciar , au fost înregistrate în registrul 

special (RS) un număr de 524 de lucrări.  
 Din totalul de 1732 petiţii , 861 au fost cereri privind legile 

fondului funciar sau retrocedări de bunuri preluate abuziv, 412 au 
reprezentat diverse cereri (ajutor social, locuri de muncă, 
recalcularea pensiei, locuinţe sociale, infracţiuni, fapte de 
coruptie, tulburarea liniştii  şi ordinii publice etc.),  459 au fost 
reveniri 

 
2.Apostilarea documentelor 
 
 În anul 2017 s-au înregistrat 1489 cereri şi s-au apostilat 1989 

acte administrative. 
. 
 
 



Monitorizarea activit ii serviciilor 
publice deconcentrate 

1.Activitatea Colegiului Prefectural al Jude ului Arge  
 Numărul edin elor de lucru – 12 
 Numărul serviciilor publice deconcentrate membre ale Colegiului 

Prefectural -  37 
 Numărul serviciilor publice deconcentrate care au prezentat 

rapoarte de activitate în cadrul edin elor de lucru ale Colegiului 
Prefectural – 21 

 
2.Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor si a 

situatiilor financiare privind executia bugetara intocmite de 
serviciile publice deconcentrate 

 Au fost avizate proiectele de buget privind anul 2018, pentru 
9 servicii publice deconcentrate si au fost avizate situa iile financiare 
trimestriale, pentru 16 servicii publice deconcentrate. 
 
3.Activitatea Comisiei de Dialog Social Arge  
 Numărul edin elor de lucru – 2 
 Numărul partenerilor sociali membrii ai Comisiei de Dialog Social 

– 11 
 
 



Monitorizarea activit ii serviciilor 
publice deconcentrate 

 
4.Ac iuni de protest autorizate 
 Sindicatul Automobile Dacia a ini iat i organizat ac iuni de 
protest, împotriva măsurii fiscale de trecere a contribu iilor de la 
angajat, la angajator – 2 ac iuni 
 
5.Activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru 

problemele persoanelor vârstnice al jude ului Arge  
 11 edin e, ce au vizat domeniile: sănătate, protec ia 
consumatorilor, pensii, curăţenia şi ordinea în parcurile şi grădinile 
publice; protejarea patrimoniului naţional cultural, transportul public 
local de călători, protec ia împotriva pagubelor care pot fi cauzate de 
vânat; ordine i siguran ă publică;Organizarea, exploatarea i 
gestionarea locurilor de parcare, măsurilor specifice perioadei 
sărbătorilor de iarnă. 
 
 
 



Managementul situa iilor de urgen  

 
 Pe palierul de reglementare: prefectul a convocat C.J.S.U. în 14 

şedin e, în cadrul cărora au fost adoptate 13 hot râri. 
 

 Pe palierul de  prevenire i gestionare a situaţiilor de urgenţă: 
au fost emise 6 ordine ale prefectului i au fost aprobate  de 
către prefect 6 planuri de măsuri i ac iuni. 
 

 Pe palierul de monitorizare a acţiunilor desfăşurate  în domeniul 
managementului situaţiilor de urgenţă: prefectul a avizat 
Rapoarte de sinteză ale grupurilor de suport tehnic al C.J.S.U, 
Procese-verbale de verificare a modului în care au fost salubrizate 
cursurile de apă i a stării tehnice i func ionale a construc iilor 
hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inunda iilor. 

 
 
 



Participarea la efectuarea ac iunilor de 
control în domeniul situa iilor de urgen   

S-a materializat prin asigurarea reprezentării Institu iei Prefectului la: 
 organizarea i func ionarea a 56 comisii mixte de specialişti pentru 

constatarea şi evaluarea estimativă i validarea pagubelor produse ca 
efect al fenomenelor meteo periculoase. 

 verificarea gradului de pregătire a administra iei locale, pentru perioada de 
iarnă 2017 – 2018. 

 verificarea salubrizării cursurilor de apă. 
 verificarea stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol 

de apărare împotriva inundaţiilor de pe râurile interioare. 
 desfă urarea celor 8 campanii na ionale de informare preventivă i a 34 

de activit i de informare preventivă i pregătire a elevilor i pre colarilor 
în cadrul unită ilor de învă ământ. 
 

Totodată, în calitatea sa de pre edinte al C.J.S.U. prefectul: 
 a aprobat activităţile specifice de coordonare a acţiunilor executate în 

cadrul grupelor operative jude ene 
 a asigurat monitorizarea responsabilă a  6 polu ri accidentale, produse 

pe cursuri de apă  
 a coordonat de la locul intervenţiei desfăşurarea acţiunilor de limitare a 

efectelor negative a  3 accidente rutiere  dintre care unul a necesitat 
punerea în aplicare a Planului ro u de interven ie, precum i a unui 
eveniment cu puternic impact mediatic. 

 



Monitorizarea activit ilor desf urate în 
jude  pentru asigurarea ordinii publice 

  

Activitatea ATOP Arge  
 S-au convocat si desfasurat 29 sedinte ale ATOP in teritoriu 

(sediile primariilor de orase si municipii) si la sediul institutiei; 
 Au fost prezentate si dezbatute 35 informari privind activitatea 

Inspectoratului Judetean de Politie Arges, Inspectoratului 
Judetean de Jandarmi Arges, ISU Arges si DGASPC ARGES. 

 Au fost aprobate patru proiecte parteneriale si doua hotarari ale 
ATOP. 

 
Aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind cre terea 
siguran ei în unit ile de înv mânt, cu modific rile 
ulterioare 
A fost întocmit i aprobat Planul teritorial comun de ac iune pentru 
cre terea gradului de siguran ă a elevilor i a personalului didactic i 
prevenirea delicven ei juvenile în incinta i în zonele adiacente 
unită ilor de învă ământ preuniversitar. 
 
 
 
 



Activități în vederea implementării Strategiei 
guvernamentale de îmbunătățire a situației romilor  
33 actiuni realizate, din care le mentionam pe cele mai importante: 
 
 Pentru implementarea politicii de incluziune a Guvernului României, 

Prefectul jude ului Arge  a organizat “Caravana  integr rii  
comunit ilor dezavantajate” (deplasari in 15 comunitati de 
romi) . 

 Organizarea „Bursei locurilor de munca” pentru persoanele de etnie 
roma - au fost angajati peste 50 de persoane de etnie roma 

 Monitorizarea activitatilor mediatorilor sanitari, scolari si expertii pe 
problemele romilor din cadrul UAT-urilor. Comparativ cu anul 2016 a 
crescut numarul persoanelor asigurate , astfel, in 2017,  in 
comunitatile unde exista mediator sanitar, procentajul persoanelor 
inscrise pe lista medicilor de familie este de  aproape 100%. 

 Campanii de informare  cu privire la importanta  vaccinarii copiilor si a 
folosirii metodelor de contraceptive. Procentul imunizarilor la copiii 
sub 2 ani a crescut . 

 Intocmirea Planurilor locale de actiune „ Romii 2017-2018”. 
 Monitorizarea cazurilor de discriminare si abuz. 
 Sprijinirea persoanelor de etnie roma pentru obţinerea actelor de 

stare civilă. 
 

 



Serviciul Public Comunitar pentru 
Eliberarea i Eviden a Pa apoartelor Simple 

 Au fost primite 25.896 cereri de eliberare a paşapoartelor simple 
electronice şi temporare. Au fost emise 25.889 paşapoarte, din care 10377 
în regim de urgenţă, inregistrandu-se o crestere de 22,35% fata de anul 
2016. 
 
Pe linie de restric ii, identific ri şi rela ii de munc  în str in tate: 
  
 Pentru 858 persoane s-a dispus măsura restricţionării dreptului la libera 

circulaţie în străinătate.  
 Paşapoarte retrase: 38 
 Au fost identificaţi 198 cetăţeni români care au încălcat legile statelor în 

care au călătorit (arestaţi, reţinuţi). 
 S-au primit 37 comunicări de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare 

ale României în străinătate referitoare la decesul unor cetăţeni români pe 
teritoriul altor state şi 8 comunicări pentru persoane accidentate. 

 S-au eliberat 162 adeverin e care atestă restrângerea sau suspendarea 
dreptului la libera circulaţie în străinătate in domeniul migraţiei ilegale a 
cetăţenilor români. 

 Au fost sancţionate contravenţional 187 persoane, valoarea amenzilor 
fiind de 6820 lei.  

 
 
 



Serviciul Public Comunitar pentru 
Eliberarea i Eviden a Pa apoartelor Simple 

Pe linia emiterii şi eliber rii paşapoartelor simple cet enilor români 
precum şi a celor cu domiciliul în str in tate: 

 
 paşapoarte simple temporare emise = 10.377; 
 paşapoarte simple electronice emise = 15.512.  
 Au fost anulate  10.237 documente de călătorie.  
 3303 cetăţeni români au solicitat eliberarea documentelor de călătorie în 

străinătate. 
 În anul 2017 şi-au stabilit domiciliul în străinătate 436 de cetăţeni 

români, care anterior au avut domiciliul în judeţul Argeş. 
 
 Situaţia cererilor la punctele de lucru mobile:  
- municipiul Curtea de Argeş: eliberate 906 (619 în 2016); + 48,71%;   
- municipiul Câmpulung:eliberate 927 (858 în 2016); + 5,52%;       
- oraşul Mioveni:eliberate 292 (203 în 2016). + 56,00%;  
 
Pe linie de restabilire a domiciliului în România: 
 Au fost primite un număr de 120 cereri ale cetăţenilor români cu domiciliul 

în străinătate, care au solicitat restabilirea domiciliului în România 
 
 



Serviciul Public Comunitar Regim Permise 
de Conducere i Inmatriculare a Vehiculelor 

 Analizând coeficientul de promovabilitate la proba practică în vederea 
obţinerii permisului de conducere, Judeţul nostru se află sub media generală 
pe ţară (49,65%), înregistrând un coeficient de 36,37%.  
 

12 luni   

Număr de certificate de înmatriculare emise 44.720 
Număr de certificate de înmatriculare de probe 192 
Număr de permise de conducere emise 35.179 
Autorizaţii provizorii emise 28.524 
Candidaţi examinaţi la proba teoretică 21.476 
Candidaţi examinaţi la proba de traseu 16.748 
Total candidaţi examinaţi 38.224 
Număr de plăci cu numere de înmatriculare realizate 92.699 
Număr de controale metodologice efectuate 43 



Serviciul Public Comunitar Regim Permise 
de Conducere i Inmatriculare a Vehiculelor 

 
Pe linia examin rii candida ilor: Total examinaţi – 38.224 din care 6.092 

candidaţi au obţinut permisul de conducere, reprezentând un coeficient de 
15,93% (la prima examinare) 

 
Pe linia permiselor de conducere -  35.179 permise de conducere emise 
 
Pe linia înmatricul rii vehiculelor - 127.026 plăcuţe înmatriculare  
Radieri la cerere, radieri în baza unor Hot. Judecătoreşti şi casări - 25.033 
Cu privire la dosarele de preschimbare a permiselor de conducere străine, au 
fost întocmite şi trimise către diferite instituţii diplomatice un număr de 584 
Note Verbale. 
 
 Au fost soluţionat un număr de 5.761 lucr ri, astfel: pe linia 
protecţiei datelor cu caracter personal – 3.120; pe linia informaţiilor de 
interes public – 2; pe linie de petiţii – 122; diverse – 2.517.  
     
 Începând cu data de 12.03.2017, pe site-ul Prefecturii Argeş 
(www.prefecturaarges.ro) este operaţională rezervarea on-line pentru 
serviciile oferite cetăţenilor: înmatriculare vehicule; autorizare provizorie; 
preschimbări permise de conducere; proba teoretica pentru obţinerea 
permisului de conducere. 
 

http://www.prefectura/
http://www.prefectura/
http://www.prefectura/


Principalele obiective pentru 2018 

 
 Participarea la realizarea şi implementarea cu succes a 

programelor, politicilor şi strategiilor de acţiune ale Guvernului 
României, la nivelul judeţului Argeş; 

 Continuarea şi îmbunătăţirea proceselor de comunicare internă şi 
externă pentru a se asigura o creştere a transparenţei 
administraţiei locale şi a planurilor de acţiune ale Guvernului; 

 Imbunatatirea calitatii si eficientei serviciilor publice oferite 
cetatenilor de serviciile publice deconcentrate 

 Creşterea capacităţii administrative a autorităţilor publice locale în 
domeniul atragerii surselor de finanţare externa i finalizarea 
proiectelor contractate. 

 Modernizarea permanenta a managementului situatiilor de 
urgenta. 

 Modernizarea şi eficientizarea activităţilor interne ale instituţiei, 
care stau la baza furnizării de servicii publice. 
 

 



 
VA MUL UMIM PENTRU ATEN IE! 

 
Emilian DRAGNEA, 

Prefectul Jude ului Arge  
 

Gabriel STOIAN, 
Subprefectul Jude ului Arge  


