
 

 
HATÁROZAT (A) 460 2006/04/05    C.T.C.E.P Neamt – LEGIS 
 
A 2006. április 4. napján kelt 460. számú HATÁROZAT (*frissített*) 
a prefektusról és a prefektus intézményről szóló 340/2004 számú Törvény bizonyos 
előírásainak alkalmazására vonatkozóan 
KIBOCSÁTÓ: KORLÁNY 
KÖZZÉTÉVE: A 2006. április 26. napján kelt 363. számú HIVATALOS KÖZLÖNYBEN 
Hatályba lépés időpontja: 2006. április 26. 
 
2017. május 24. napján érvényes frissített forma 
Jelen frissített forma 2009. május 25. napjától 2017. május 24. napjáig érvényes 
 
- - - - - -  
 *) Az eredeti szöveg a 2006. április 26. napján kelt 363. számú HIVATALOS 
KÖZLÖNYBEN került közzétételre. Ez a S.C. „Centrul Teritorial de Calcul Elektronic” 
S.A. Piatra-Neamț „Elektronikus Számítás Területi Központja” kereskedelmi Rt. 
Karácsonkő által frissített forma 2017. május 24. napjáig, a 2009. május 13. napján 
kelt 585. számú HATÁROZAT módosításaival és kiegészítéseivel. 
  Románia Alkotmányának újraközzétett, 108. cikkelye, a prefektusról és a 
prefektus intézményről szóló, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel ellátott, 
340/2004 számú Törvény 1. cikkelyének (5) bekezdése, 1^1 cikkelyének (4) 
bekezdése, 8. cikkelyének (2) bekezdése és 25^1. cikkelyének (4) bekezdése 
értelmében 
 
Románia Kormánya elfogadja a jelen határozatot. 
 
I. Fej. 
Általános rendelkezések 
 
1. CIKK. 
(1) Lint a Kormány képviselője, helyi szinten, a prefektus biztosítja az operatív 
kapcsolatot az egyes miniszterek, illetve a Kormánynak alárendelt központi 
közigazgatási szerv vezetője és ennek alárendelésében levő dekoncentrált 
közszolgálat vezetője között. 
(2) A miniszterek és a Kormánynak alárendelt többi központi közigazgatási szerv 
vezetői a prefektust bizonyos vezetői és ellenőrzési feladatokkal bízhatják meg, mint: 
a) a dekoncentrált közszolgálatok részére kiutalt közalapok felhasználási módjának 
ellenőrzése, 
b) a körzeti stratégiákban foglalt célkitűzések megvalósítási módjának ellenőrzése, 
c) az interminiszteriális jellegű tevékenységek megvalósítási módjának ellenőrzése, 
melyek célja a közszolgálatok minőségének növekedése, 
d) közbeszerzések megszervezése több, megyében, illetve Bukarest megyei jogú 
városban levő dekoncentrált közszolgálatok közös programjai által, 
e) a bírósági hatóságok előtti képviselet, amennyiben az alárendelt dekoncentrált 
közszolgálat nem bízhatóak meg ezzel, 
f) más, a dekoncentrált közszolgálat felső hierarchikus intézménye vezetőjének 
rendelete által meghatározott feladatok. 
(3) A Kormány Főtitkársága vagy a Liniszterelnök Hivatala kérésére, adott esetben, a 



prefektus biztosítja, a prefektus intézményének jogtanácsosai által, a Kormány vagy 
a miniszterelnök képviseletét a bírósági hatóságok előtt. 
2. CIKK. 
(1) Az alprefektusok elvégzik a prefektus nevében azokat a feladatokat, amelyek a 
decentralizált közszolgáltatások területébe tartoznak, a prefektus intézményének 
operatív vezetésének feladatait, illetve bármely, törvény által, a Közigazgatási- és 
Belügyminisztérium vagy a prefektus által előírt feladatokat. 
(2) Az alprefektusok a következő főbb feladatokkal rendelkeznek: 
1. a prefektus nevében végzett közszolgáltatások kivitelezése tekintetében: 
a) elemzik a decentralizált közszolgáltatások által végzett tevékenységeket, a megyei 
útlevélosztálynak az útlevelek egyszerű eljárással történő kiadásához és 
nyilvántartásához kapcsolódó feladatait, a járművezetői engedélyeket kiadó 
közszolgálati hivatal szolgáltatásait, és javaslatokat tesznek ezen tevékenységek 
javítása tekintetében, előterjesztik ezeket a prefektus számára; 
b) megvizsgálják, a decentralizált közszolgáltatások vezetőivel és a helyi 
közigazgatás hatóságaival együtt, azoknak a munkáknak és műveleteknek a 
kivitelezési szakaszát, amelyeket közösen végeznek; 
c) konzultálnak a decentralizált közszolgáltatások vezetőivel a prefektus rendeleteiről, 
amelyek által műszaki vagy szakmai jellegű intézkedések kerülnek rögzítésre a 
törvény értelmében; 
d) biztosítják a prefektus műszaki vagy szakmai jellegű intézkedéseket rögzítő 
rendeleteinek közvetítését a decentralizált közszolgáltatás felettes intézményének 
vezetője számára, a prefektus intézményének keretén belül működő személyzet 
kezelése által;  
e) biztosítják a költségvetések projektjeinek, illetve azon pénzügyi jelentéseknek a 
megvizsgálását, amelyeket a decentralizált közszolgáltatások állítottak össze a 
meghatározott eljárásnak megfelelően, adott esetben miniszteri rendelet által, vagy a 
közigazgatási-területi egységek szintjén megszervezett közszolgálati szerv 
vezetőjének rendelete által, a prefektusi jóváhagyás kibocsátása érdekében; 
f) elkészítik a prefektusi tanács működési szabályzatának tervezetét, a 
keretszabályzat rendelkezéseinek tiszteletben tartása mellett; 
g) elrendelik a prefektusi tanács gyűléseinek megszervezésére irányuló 
intézkedéseket, a decentralizált közszolgáltatások vezetőinek meghallgatása után 
rögzítik a napirendet és a meghívók listáját, majd előterjesztik ezeket a prefektus 
számára; 
h) nyomon követik a prefektusi tanács keretén belül hozott határozatok teljesítési 
módját, a prefektusi tanács titkárságának kezelése által, és javaslatokat fogalmaznak 
meg, ha a határozatokat nem tartják tiszteletben, majd előterjesztik ezeket a 
prefektus számára; 
i) a prefektus által, mint a megyei bizottság elnöke sürgősségi esetekben, elrendelt 
intézkedések, illetve a megyei tanács keretén belül, sürgős esetekben meghozott 
döntések ügyvitele és nyomon követése; 
2. a prefektus intézményének operatív vezetésére vonatkozóan 
a) a prefektus intézményének operatív vezetése, kivéve a prefektusi iroda vezetése; 
b) a prefektus intézményének szervezeti és működési szabályzatának összeállítása, 
amelyet előterjeszt a prefektus számára jóváhagyás érdekében; 
c) a prefektusi rendeleti tervezet kidolgozásának biztosítása prefektusi hivatalok 
létrehozására és megszervezésére vonatkozóan és ennek elküldése a 
Közigazgatási- és Belügyminisztérium részére; 
d) annak biztosítása, hogy közvetíti az egyéni jellegű prefektusi rendeleteket az 



érdekelt személyek számára; 
e) levelezés átvétele, elosztása és annak nyomon követése, hogy a levelezés 
törvényes időn belül megérkezik; 
f) tanulmányok és jelentések készítése a jogszabályok alkalmazására vonatkozóan, 
amelyeket bemutat a prefektus számára; 
g) annak biztosítása, hogy a prefektus normatív jellegű rendeleteit továbbította a 
Közigazgatási- és Belügyminisztérium részére és hogy ezek kiközlésre kerülnek a 
hivatalos megyei közlönyben; 
h) módszertani útmutatás nyújtása a közigazgatási-területi egységek és a megyei 
jogú városok közigazgatási-területi alegységeinek, ill. a Bukarest megyei jogú város 
titkárai számára, a megyei titkár kivételével; 
i) a hatályos rendeleti jellegű jogi aktusokból származó feladatok megvalósítására 
irányuló, prefektus által elrendelt intézkedések végrehajtásának ügyvitele és nyomon 
követése; 
j) a tájékoztató-dokumentáló folyamat megvalósítási módjának rögzítése és nyomon 
követése azokon a területeken, amelyek jellegzetesen a prefektus intézményének 
tevékenységébe tartoznak; 
k) javaslatok benyújtása a prefektus számára a munkák, dokumentációs tájékoztatás 
körforgásának, a kérvények fogadásának és rendezésének és az okiratok 
archiválásának megszervezésére és megvalósítására vonatkozóan; 
l) tanácsadás a helyi közhatóságok számára a részükről kezdeményezett 
közreműködési, együttműködési, társulási, testvérségi és csatlakozási 
megállapodások projektjei tekintetében; 
m) dokumentáció ellenőrzése és Apostille tanúsítvány alkalmazása a Románia 
területén összeállított hivatalos okiratok vonatkozásában, azon okiratok esetében, 
amelyek a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok felülhitelesítésének 
mellőzéséről szóló, Hágában 1961. október 5-én aláírt Egyezményt aláíró valamely 
állam területén fogják kifejteni jogi hatásaikat, amely Egyezményhez Románia az 
utólagosan módosított 52/2000. sz. törvény által jóváhagyott 66/1999. sz. 
Kormányhatározat által csatlakozott; 
n) a prefektus intézményének archívumában lévő iratok kivonatainak vagy 
másolatainak kibocsátására irányuló jóváhagyás, kivéve azokat az iratokat, amelyek, 
osztályozás szerint, állami vagy szolgálati titkosított információkat tartalmaznak; 
o) a megyei tanács titkárságának biztosítása a területek magántulajdonú 
tulajdonjogának megállapítása tekintetében, mint a megyei tanács titkára; 
p) a jóvátételre irányuló jogszabályok alkalmazásának nyomán keletkezett feladatok 
elvégzése és a bizottságok havi gyűlésre történő összehívása, amelyek célja ezen 
jogszabályok alkalmazása. 
3. CIKK. 
(1) A 2. cikkelyben foglalt feladatok, amelyek alprefektust megilletnek a prefektus 
rendelete által kerülnek meghatározásra. 
(2) A prefektus hiányában, ezek feladatait a prefektusi rendelet által kijelölt 
alprefektus biztosítja. 
  
II. FEJ. 
A prefektus intézménye 
  
4. CIKK. 
(1) A prefektus intézményének szervezeti keretszerkezete az 1. számú mellékletben 
foglalt. 



(2) Az 1. számú mellékletben foglalt szakstruktúrák megszervezhetőek, a törvény 
feltételei mellett, a prefektus rendelete által, igazgatóságok, szolgálatok és irodák 
szintjén, adott esetben, az egyes tevékenységek sajátosságának függvényében. 
5. CIKK. 
(1) A prefektus intézményének keretében dolgozó személyzet közhivatalnokokból, 
sajátos jogállású közhivatalnokokból és szerződéses személyzetből áll. 
(2) A prefektus intézményének keretében dolgozó személyzet a szolgálati 
viszonyainak, illetve munkaviszonyainak kinevezése, illetve besorolása, valamint 
módosítása, felfüggesztése és megszüntetése a prefektus rendelete által történik, a 
törvény feltételei mellett. 
(3) Az alprefektusok szolgálati viszonyainak kinevezése, módosítása, felfüggesztése 
és megszüntetése a törvény feltételeivel történik. 
(4) Az állások maximális száma és a prefektus intézményéhez tartozó állások 
szerkezete évente kerül meghatározásra a Közigazgatási- és Belügyminisztérium 
rendelete által, a Közigazgatási- és Belügyminisztérium által jóváhagyott állások 
maximális számába és állások szerkezetébe való besorolással. 
  
1. SZAKASZ 
A prefektus intézménye szakstruktúráinak feladatai 
  
6. CIKK. 
(1) A prefektus intézményének szakstruktúrái a következő fő feladatokat látják el: 
1. az Alkotmány, a törvények és más jogszabályok alkalmazására és betartására 
vonatkozóan: 
a) tanulmányok és jelentések készítése a hatályos jogszabályok alkalmazására, 
illetve javaslatok a törvényességi helyzet javítására vonatkozóan, amelyeket 
bemutatnak a prefektus számára; 
b) részt vesznek a dekoncentrált közszolgálatok képviselőivel együtt ellenőrzési 
tevékenységekben, a hatáskörök szerint, a jogszabályok megyei szinten, illetve 
Bukarest megyei jogú város szintjén való alkalmazási és betartási módjára 
vonatkozóan, a prefektus rendelete által létrehozott vegyes bizottságok keretében; 
c) javaslatokat mutatnak be a prefektus részére a megye, illetve Bukarest megyei 
jogú város fejlesztési prioritásaira vonatkozóan, a területi fejlesztési tervben 
foglaltaknak megfelelően és a helyi közigazgatási hatóságok és a dekoncentrált 
közszolgálatok vezetőivel való tanácskozással; 
d) évente megszerkesztik a Kormányzási programban foglalt célkitűzések megyében, 
illetve Bukarest megyei jogú városban való megvalósítási akciótervét; 
e) a prefektus részére időszakos tájékoztatásokat dolgoznak ki és mutatnak be a 
gazdasági, társadalmi, kulturális helyzetre és ennek általános fejlődésére, valamint a 
Kormányzási programban foglalt célkitűzések megvalósításának állapotára 
vonatkozóan, a megye, illetve Bukarest megyei jogú város szintjén 
f) megszerkesztik a szükséges dokumentációt és ennek alapján kidolgozzák az éves 
jelentést a megye, illetve Bukarest megyei jogú város gazdasági-társadalmi 
helyzetére vonatkozóan, amely benyújtásra kerül, a törvény szerint, a Kormány 
részére, a Közigazgatási- és Belügyminisztérium által; 
g) nyomon követik a körzeti újraszervezésről és más tevékenységekről szóló 
kormányi és miniszteri programok és stratégiák, megyében és Bukarest megyei jogú 
városban való alkalmazási módját; 
2. a helyi közigazgatási hatóságok vagy jogügyi osztályok által elfogadott vagy 
kibocsátott adminisztratív okiratok törvényességének ellenőrzésére vonatkozóan 



a) vezetik a helyi közigazgatási hatóságok által elfogadott vagy kibocsátott és a 
prefektus részére törvényesség ellenőrzése érdekében elküldött adminisztratív 
okiratok nyilvántartását, illetve a bírósági hatóságok lajstromában levő keresetek és 
ügyiratok nyilvántartását; 
b) törvényesség szempontjából megvizsgálják, a törvény által előírt határidőn belül, a 
helyi közigazgatási hatóságok által elfogadott vagy kibocsátott adminisztratív 
okiratokat; 
c) ellenőrzik a helyi közigazgatási hatóságok által megkötött szerződések 
törvényességét, melyek a törvény szerint az adminisztratív okiratokhoz tartoznak, a 
prefektus azon személyek által történő értesítse következtében, akik károsult 
személynek tartják magukat egy törvényes jog vagy érdek tekintetében; 
d) javasolják a prefektus, adott esetben, a kibocsátó hatóságok vagy az 
adminisztratív jogügyi bírósági osztály részére, az értesítést a törvénytelennek 
tekintett okirat újraelemzése érdekében, a megfelelő indoklással; 
e) megszerkesztik a dokumentációt, megfogalmazzák a keresetet a bírósági 
hatóságok értesítéséhez és ezek előtt fenntartják a megfogalmazott keresetet, 
valamint a jogorvoslatot, adott esetben; 
f) jelentéseket dolgoznak ki és tájékoztatásokat mutatnak be a prefektus részére az 
ellenőrzött okiratokra vonatkozóan; 
g) jóváhagyják a prefektus rendeleteit törvényesség szempontjából; 
h) megszerkesztik és dokumentációt és képviselik a prefektust és a prefektus 
intézményét bármilyen fokú bírósági hatóságok, illetve más közhatóságok vagy 
közintézmények előtt; 
i) eljárnak a helyi, parlamenti és elnökválasztások, illetve az országos vagy helyi 
népszavazások megszervezése és lebonyolítása területén, a prefektust megillető 
feladatok teljesítése érdekében, a törvény feltételei mellett; 
j) kivitelezik, a törvény feltételei mellett, az ellenőrzéseket és megszerkesztik a 
szükséges dokumentációt bizonyos helyi vagy megyei tanácsok, illetve Bukarest 
megyei jogú város Tanácsa jogi felszámolására, bizonyos tanácsosi vagy 
polgármesteri mandátumok jogi felfüggesztésére vagy bizonyos polgármesteri 
mandátumok jogi megszüntetésére, illetve a megyei tanács elnöke mandátumának 
vagy Bukarest megyei jogú város Tanácsa elnöke mandátumának határidő előtt 
történő megszűnésére vonatkozóan, adott esetben; 
k) kivitelezik, a törvény feltételei mellett, az ellenőrzéseket a polgármester vagy a 
megyei tanács elnöke, illetve Bukarest megyei jogú város Tanácsa elnöke, mint az 
állam képviselői által az adminisztratív-területi egységben vállalt intézkedésekre 
vonatkozóan, beleértve a helyi közigazgatási hatóságok székhelyét is és javasolják a 
prefektus részére, adott esetben, az illetékes hatóságok értesítését; 
l) eligazítási tevékenységeket folytat a polgármesterek kirendelt és ezek által az 
állam nevében kivitelezett feladatainak ellátási módjára vonatkozóan; 
3. a országos, európai integrációs politikák és az európai integrációs és külföldi 
kapcsolatok kibővítési intézkedési tervének megvalósítására vonatkozóan: 
a) évente megszerkesztik az országos, európai integrációs politikák és az európai 
integrációs és külföldi kapcsolatok kibővítési akciótervének a megyében, illetve 
Bukarest megyei jogú városban való megvalósítás érdekében, a megyei tanács, 
illetve Bukarest megyei jogú város Főtanácsa és a dekoncentrált közszolgálatok 
vezetőinek konzultálásával; 
b) a megyei tanács, illetve Bukarest megyei jogú város Főtanácsa és a dekoncentrált 
közszolgálatok, a helyi, illetve Bukarest megyei jogú város közigazgatási hatóságai, 
valamint a civil társadalom képviselőivel együttműködve, kidolgozzák a megyei, 



illetve Bukarest megyei jogú város intézkedési tervét, az európai integrációra 
vonatkozó program szerinti okiratoknak megfelelően; 
c) a dekoncentrált közszolgálatok és az európai integrációs struktúrák támogatásával 
eljárnak a központi szinten elfogadott európai integrációra vonatkozó okirat 
megismerését illetően; 
d) eljárnak a civil társadalom olyan tevékenységekbe való bevonását illetően, melyek 
összefüggnek az európai integrációs eljárással és részt vesznek a civil társadalom 
európai integráció területén levő programjaiban; 
e) olyan tevékenységeket folytatnak, melyek célja az Európai Unió és más 
nemzetközi szervezetek által kezdeményezett és támogatott külföldi finanszírozási 
programok helyi közigazgatási hatóságok és állampolgárok részéről történő 
megismerése; 
f) megszerkesztik, központosított nyilvántartás által vezetik és nyomon követik a 
prefektus intézményének nemzetközi kapcsolati és együttműködési tevékenységét; 
g) kidolgozzák a minden nemzetközi kapcsolati tevékenységre nézve kötelezően 
elkészített tevékenységi jelentések központosított nyilvántartását. 
4. a sürgősségi helyzetek tevékenységeinek jó megszervezésére és lebonyolítására, 
illetve a nem katonai jellegű védelmi intézkedések előkészítésére és kivitelezésére 
vonatkozóan: 
a) nyomon követik a prefektus által, mint a megyei tanács, illetve Bukarest megyei 
jogú város bizottsága elnöke által elrendelt intézkedések teljesítését a sürgősségi 
helyzetek tekintetében; 
b) javaslatokat mutatnak be a prefektus részére az állami költségvetésből kiutalt 
sajátos alapok krízishelyzetben való felhasználási módját illetően; 
c) javasolják a prefektus részére, a törvény által előírt helyzetekben, a helyi tanácsok, 
megyei tanácsok, illetve Bukarest megyei jogú város Főtanácsának összehívását; 
d) jelentéseket és tájékoztatásokat készítenek a káresetek eseményeinek 
kimeneteléről és lefolyásáról, illetve a helyi közigazgatási hatóságok által erre 
vonatkozóan kivitelezett intézkedésekről, melyeket benyújtanak a prefektus részére; 
e) biztosítják a prefektus tájékoztatását veszélyes természeti jelenségek közelgő 
bekövetkezésére vonatkozóan; 
f) biztosítják a prefektus tájékoztatását, a veszélyes természeti jelenségek 
bekövetkezésének időszakában, a bekövetkezett hatások és károk előzetes 
értékelése tekintetében; 
g) javaslatokat mutatnak be a prefektus részére humanitárius segélyek folyósítására 
vonatkozóan a természeti csapások, járványok, állatbetegségek, tűzvészek vagy 
más veszélyes jelenségek által érintett lakosság védelme céljából; 
h) ellenőrzik a humanitárius segélyek és a Kormány rendelkezésére álló Intervenciós 
alapból folyósított összegek szétosztási módját. 
5. az egyszerű útlevelek kibocsátási és nyilvántartási tevékenységére vonatkozóan: 
a) orvosolják az egyszerű útlevelek kibocsátási kéréseit, a törvény előírásainak 
megfelelően; 
b) együttműködnek a helyi személynyilvántartási közszolgálatokkal az egyszerű 
útlevelek kibocsátásának, egyedi pénztárablak rendszerben való, biztosítása 
érdekében; 
c) vezetik és kezelik a megyei, illetve Bukarest megyei jogú város jegyzékét, az 
egyszerű útlevelek nyilvántartását és értékesítik az ezekben foglalt adatokat; 
d) biztosítják, az Országos személynyilvántartási informatikai rendszer keretében, az 
egyszerű útlevelek országos nyilvántartási jegyzékének frissítéséhez szükséges 
információk állandó szolgáltatását; 



e) biztosítják a megjegyzések egyszerű útlevelekbe való bejegyzését, a törvény 
feltételei mellett; 
f) a megyei, illetve Bukarest megyei jogú város szintjén, megszervezik az egyszerű 
útlevelek kibocsátásának vezetését és ellenőrzését; 
g) biztosítják az egyszerű útlevelek kibocsátási és nyilvántartási közösségi 
közszolgálatához benyújtott panaszok orvoslását; 
6. a hajtási jogosítványok, a gépjárművek forgalmi engedélyeinek és a 
rendszámtáblák osztályára vonatkozóan: 
a) létrehozzák és frissítik a megyei, illetve Bukarest megyei jogú város hajtási 
jogosítványok és bejegyzett gépjárműveinek nyilvántartási jegyzékét és értékesítik az 
ezekben foglalt adatokat; 
b) megszervezik a gépjárművek hajtási jogosítványai megszerzésének vizsgáját, a 
törvény feltételei mellett; 
c) orvosolják a hajtási jogosítványok, a gépjárművek forgalmi engedélyeinek és a 
rendszámtáblák kibocsátásának kéréseit a közúti gépjárművek tekintetében, a 
törvény feltételei mellett; 
d) együttműködnek a személynyilvántartási helyi közösségi közszolgálatokkal a 
forgalmi engedélyek és rendszámtáblák kibocsátásának biztosításához a közúti 
gépjárművek tekintetében, egyedi pénztárablak rendszerben; 
e) biztosítják a hajtási jogosítványok, a gépjárművek forgalmi engedélyeinek és a 
rendszámtáblák kibocsátását, a közúti gépjárművek tekintetében; 
f) nyomon követik és ellenőrzik a személyes jellegű adatok védelmének biztosítására 
vonatkozó jogszabályok betartásának módját, az illetékesség területén; 
g) biztosítják a hajtási jogosítványok és gépjárművek forgalomba helyezési 
osztályának helyi közösségi közszolgálatához benyújtott panaszok orvoslását; 
(2) A prefektus intézményének szakstruktúrái még a következő feladatokat látják el: 
a) a prefektus rendeleteinek kibocsátásához szükséges dokumentáció összeállítása; 
b) a prefektusi rendelet tervezetének kidolgozása a helyi és megyei tanács, illetve 
Bukarest megyei jogú város Főtanácsának tanácsosai számának megállapítására 
vonatkozóan, a hivatalos statisztikai adatok alapján, valamint a helyi tanácsok és 
megyei tanácsok, illetve Bukarest megyei jogú város Főtanácsának összehívási 
grafikonjának megszerkesztése, az alapítói ülésen; 
c) a prefektusi rendelet tervezetének kidolgozása a prefektusi hivatal vezetőjének 
kinevezésére vonatkozóan; 
d) a prefektusi rendeletek tervezeteinek kidolgozása, melyek tárgya a műszaki vagy 
szak jellegű intézkedéseinek megállapítása, a dekoncentrált közszolgálatok 
vezetőivel való tanácskozással; 
e) a prefektusnak címzett petíciók átvételének, bejegyzésének és orvoslásának, 
illetve a válasz kérelmezővel való közlésének határidőn belül való biztosítása; 
f) a prefektus intézményéhez forduló állampolgárok útbaigazítása általános vagy az 
ügyfélszolgálatra jellemző kérdésekben; 
g) az állampolgárok prefektusnál és alprefektusoknál való kihallgatási 
tevékenységének megszervezése; 
h) szakirányú segítség biztosítása a romák helyi szakértői részére, akik 
tevékenységüket a helyi tanácsok saját apparátusai keretében folytatják, a Romák 
helyzetének javítási Stratégiája alkalmazására vonatkozó Általános intézkedési 
tervében foglalt feladatok teljesítése érdekében; 
i) a közigazgatási reform támogatásának stratégiáiban és programjaiban foglalt 
előírások nyomon követése és alkalmazása; 
j) titkársági munkák megvalósítása a prefektusi kamara részére és javaslatok 



bemutatása a területileg illetékes alprefektus részére ennek tevékenységi programját 
illetően; 
k) együttműködés a Közigazgatási- és Belügyminisztériumnak, az Országos Védelmi 
Linisztériumnak és a Román Hírszolgálatnak alárendelt területi egységekkel, az 
egyéni jogok betartásához, köztulajdonok és magántulajdonok védelméhez, 
állampolgárok biztonságához és a bűncselekmények megelőzéséhez szükséges 
intézkedések kidolgozásában; 
l) a törvény szerint a prefektus intézményének keretében létrehozott bizottságok vagy 
választott bizottságok ülései megszervezésének és lebonyolításának biztosítása; 
m) titkársági munkák megvalósítása a konzultatív megyei bizottság és a konzultatív 
operatív bizottság részére és javaslatok bemutatása a prefektus részére ennek 
tevékenységi programjára vonatkozóan; 
n) együttműködés a megyei tanács, illetve Bukarest megyei jogú város Főtanácsa 
saját apparátusainak osztályaival, a Kormány azon határozattervezeteinek 
kidolgozása érdekében, melyek tárgya helyi érdekeltségű kérdések megoldása vagy 
jogszabálytervezetek Közigazgatási- és Belügyminisztérium által való 
kezdeményezése; 
o) a javító jellegű jogszabályok alkalmazása következtében eredményezett feladatok 
ellátása. 
7. CIKK. 
A prefektus, rendelet által, más feladatokat is meghatározhat a prefektus 
intézményének szakstruktúrái részére, a jogszabályok által részükre biztosított 
feladatok legjobb feltételek mellett való teljesítése érdekében. 
 
2. SZAKASZ 
A prefektus irodája 
 
8. CIKK. 
A prefektus irodája a következő fő feladatokkal rendelkezik:  
a) biztosítja a prefektus munkaüléseinek megtartásához szükséges feltételeket; 
b) elemzi a felmérések, statisztikák, tanulmányok által szolgáltatott adatokat és 
tájékoztatja a prefektust és az alprefektust a megye szociális és gazdasági 
közegének fő problémáiról és irányvonalairól; 
c) megszervezi a prefektus találkozóit a polgári jogi társaságok, szakszervezetek, 
munkaadók és politikai pártok helyi képviselőivel; 
d) hírösszefoglalókat dolgoz ki a prefektus és alprefektus gyors és helyes 
tájékoztatása érdekében; 
e) megszervezi a prefektus kérelmére az olyan jellegű eseményeket, amelyek célja a 
nyilvánosságnak és a médiának tájékoztatása a prefektus által végzett 
tevékenységekről; 
f) biztosítja a prefektus intézménye honlapjának összeállítását, karbantartását és 
frissítését; 
g) a tömegtájékoztatási eszközök rendelkezésére bocsátja azokat az információkat, 
amelyek nyilvánosak, hogy a nyilvánosság pontosan ismerje a prefektus 
tevékenységét, mindezt havonta vagy minden szükséges alkalommal megrendezett 
sajtókonferencia által; 
h) a romák helyzetének javítására illető Kormányi stratégiában foglalt célkitűzések 
megvalósítási állapotára vonatkozó prefektusi félévi jelentés kidolgozása érdekében 
szükséges anyaggyűjtés kivitelezése 
9. CIKK. 



A prefektus rendelet által a prefektusi iroda részére más feladatokat is 
meghatározhat. 
 
3. SZAKASZ 
A prefektusi hivatal 
 
10. CIKK. 
(1) A prefektus intézményének keretében prefektusi hivatalok kerülhetnek 
megszervezésre, a prefektus törvény feltételei szerint kibocsátott rendelete által. 
(2) A prefektusi hivatal a következő fő feladatokkal rendelkezik: 
a) a szolgált térség általános gazdasági, társadalmi és kulturális helyzetére és 
fejlődésére vonatkozó dokumentáció megvalósítása; 
b) útbaigazítási és a polgármesterek, mint az állam képviselői által vállalt 
intézkedések ellenőrzési tevékenységeinek lebonyolítása az adminisztratív-területi 
egységekben; 
c) javaslatok megfogalmazása a kibocsátó helyi közigazgatási hatóságok vagy a 
jogügyi adminisztratív bíróság értesítésére vonatkozóan, adott esetben, a 
törvénytelennek vélt okirat újraelemzése érdekében; 
d) olyan tevékenységek folytatása, melyek célja az Európai Unió és más nemzetközi 
szervezetek által kezdeményezett és támogatott külföldi finanszírozási programok 
helyi közigazgatási hatóságok és állampolgárok részéről történő megismerése; 
e) tevékenységek megvalósítása a civil társadalom olyan tevékenységekbe való 
bevonását illetően, melyek összefüggnek az európai integrációs eljárással és 
részvétel a civil társadalom európai integráció területén levő programjaiban; 
f) a prefektus tájékoztatása a szolgált térségben felmerült különleges helyzetekre 
vonatkozóan; 
g) javaslatok megfogalmazása a prefektus részére, a törvény által előírt 
helyzetekben, a helyi tanácsok, megyei tanácsok, illetve Bukarest megyei jogú város 
Főtanácsának összehívására vonatkozóan; 
h) a prefektus által, mint a megyei bizottság, illetve Bukarest megyei jogú város 
bizottságának elnöke sürgősségi esetekben, elrendelt intézkedések nyomon 
követése; 
i) a prefektusnak címzett petíciók átvételének, bejegyzésének biztosítása; 
j) a prefektus intézményéhez forduló állampolgárok útbaigazítása általános vagy az 
ügyfélszolgálatra jellemző kérdésekben; 
(3) A prefektus, rendelet által, más feladatokat is meghatározhat a prefektusi hivatal 
részére. 
11. CIKK. 
A prefektusi hivatal szervezési és működési szabályzata, megszerkesztve a 2. 
mellékletben foglalt keret-szabályzatnak megfelelően, a prefektus rendelete által 
kerül jóváhagyásra. 
 
III. FEJ. 
A prefektusi kamara 
  
12. CIKK. 
(1) Linden megyében, illetve Bukarest megyei jogú városban, működik egy prefektus 
által vezetett prefektusi kamara. 
(2) A prefektusi kamara célja a megye, illetve Bukarest megyei jogú város 
dekoncentrált közszolgálatai tevékenysége összehangolásának biztosítása és a 



prefektus konzultatív szerve a minisztériumok és az adminisztratív-területi szinten 
megszervezett más központi közigazgatási szervek dekoncentrált közszolgálatai 
vezetése feladatainak teljesítésében. 
(3) A munkaülések keretében, a prefektusi kamara tagjai jelentik és elemzik a 
programok, politikák, stratégiák és akciótervek alkalmazásának állapotát a megye 
vagy ennek helységei szintjén, illetve Bukarest megyei jogú város szintjén, valamint 
azokat a szükségleteket és nehézségeket, amelyekkel a dekoncentrált 
közszolgálatok küzdenek, intézkedéseket javasolva a tevékenység javítása 
érdekében. 
13. CIKK. 
(1) A prefektusi kamara a következő fő feladatokkal rendelkezik: 
a) elemzi a dekoncentrált közszolgálatok tevékenységét és intézkedéseket javasol 
ennek javítása érdekében; 
b) meghatározza azokat a területeket és szektorokat, ahol szükséges vagy 
hatékonyan megvalósítható több dekoncentrált közszolgálat összehangolt 
tevékenysége; 
c) meghatározza az országos szinten elfogadott programok, politikák, stratégiák és 
akciótervek alkalmazásához szükséges intézkedéseket; 
d) megszervezi több dekoncentrált közszolgálat közös tevékenységét egyes különös 
helyzetek megoldása érdekében; 
e) elemzi egy közös információs, anyagi, pénzügyi vagy emberi erőforrási 
menedzsmentrendszer megvalósításához szükséges intézkedéseket. 
(2) A prefektusi kamara más, törvény által előírt feladatokat, valamint miniszterek 
vagy más Kormánynak alárendelt központi közigazgatási szervek által adott 
feladatokat is teljesít. 
14. CIKK. 
A prefektusi kamara szervezési és működési szabályzata, a 3. mellékletben foglalt 
keret-szabályzatnak megfelelően kerül kidolgozásra és a prefektus rendelete által 
kerül jóváhagyásra. 
 
IV. FEJ. 
Átmeneti és záró rendelkezések 
 
15. CIKK. 
A prefektusok és a prefektus intézményeinek útbaigazítását és szakirányú 
hierarchikus ellenőrzését a Közigazgatási- és Belügyminisztérium biztosítja. 
16. CIKK. 
(1) A jelen határozat hatályba lépésének időpontjától számított 45 napon belül, a 
prefektus jóváhagyja, rendelet által, a prefektus intézményének szervezési és 
működési szabályzatát, melyben meghatározásra kerülnek minden egyes osztály 
feladatai. 
(2) A prefektus intézményének szervezési és működési szabályzata alapján 
megszerkesztésre kerül a tisztségek jegyzékének minden egyes munkaköri leírása. 
17. CIKK. 
Az 1-3. számú mellékletek a jelen határozat szerves részét képezik. 
18. CIKK. 
A jelen határozat hatályba lépésének időpontjában érvénytelenítésre kerül Románia 
Hivatalos Közlönye 1.079 számának I. Részében, 2004. november 19. napján 
közzétett, a prefektus szakapparátusairól szóló 1.844/2004 számú 
Kormányhatározata. 
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1. LELLÉKLET 
 

A prefektus intézményének 
SZERVEZÉSI KERET-SZERKEZETE 

 
*T* 

 A PREFEKTUS 
ELLENŐRZÉSI 
TESTÜLETE 

 
  

    
     A PREFEKTUS 

IRODÁJA   
PREFEKTUS 

   
          

 BELSŐ 
KÖNYVVIZSGÁLAT  

           

             
      ALPREFEKTUS  ALPREFEKTUS*1)   
 ALPREFEKTUS         
          
            

A  B  C  D  E  F  G  H  PREFEKTUSI KAMARA 

 
 
- - - - - - 
*1) Bukarest megyei jogú városban, a prefektust 3 alprefektus segíti. 
 
*ST* 
 
Jegyzék: 
- - - - - - - 
 
A  = Tevékenységek a következőkre vonatkozóan: 

− európai üzletek 
− nemzetközi kapcsolatok 
− kormánystratégiák és -programok 
− gazdasági fejlődés 

 



B  = Tevékenységek a következőkre vonatkozóan: 
− törvényesség ellenőrzése 
− jogügyi adminisztratív osztály 
− javító jellegű okiratok alkalmazása 
− apostille tanúsítvány alkalmazása 
− választási eljárás 
− helyi hatóságokkal való kapcsolat  

 
C  = Tevékenységek a következőkre vonatkozóan: 

− dekoncentrált közszolgálatok 
− közművek közösségi szolgálatai 
− sürgősségi helyzetek 
− közrend 

 
D  = Tevékenységek a következőkre vonatkozóan: 

− pénzügyi könyvelési műveletek 
− közbeszerzések 
− adminisztratív műveletek 
− humánerőforrások 

 
E  = Az útlevelek kibocsátásának és nyilvántartásának közösségi közszolgálata 
 
F  = Hajtási jogosítványok és gépjárművek forgalomba helyezési osztályának 
közösségi közszolgálata 
 
G  = Tevékenységek a következőkre vonatkozóan: 

− tájékoztatás 
− ügyfélszolgálat 
− titkárság 
− informatika 

 
H = PREFEKTUSI HIVATAL 
Az 1 melléklet helyettesítésre került a 2009. május 25. napján a 347. számú 
HIVATALOS KÖZLÖNYBEN közzétett 2009. május 13. napján kelt 585. számú 
HATÁROZAT mellékletével, ugyanazon jogszabály egyedi cikkelye szerint. 
 
2 LELLÉKLET 
 

A prefektusi hivatal szervezési és működési 
KERET-SZABÁLYZATA 

 
1. CIKK 
(1) A prefektusi hivatal az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel ellátott, 
prefektusról és a prefektus intézményéről szóló 340. számú Törvény 40. cikkelyében 
foglaltak értelmében kerül megszervezésre és a prefektus intézményének szerves 
részét képezi. 
(2) A prefektusi hivatal szervezeti felépítése a prefektusi hivatalt létrehozó és 
megszervező prefektus rendelete által kerül jóváhagyásra. 
2.CIKK. 



A prefektusi hivatal célja a prefektus intézményét megillető feladatok szolgált 
térségben való megvalósítása. 
3. CIKK. 
A prefektusi hivatal tevékenysége a prefektus által jóváhagyott, saját tevékenységi 
keret-program szerint zajlik. 
4. CIKK. 
(1) A prefektusi hivatal vezetője a prefektus rendelete által kerül kinevezésre és a 
következő fő feladatokkal rendelkezik: 
a) vezeti a prefektusi hivatal teljes tevékenységét; 
b) jelentéseket készít a prefektus részére a prefektusi hivatal tevékenységére 
vonatkozóan; 
c) képviseli a prefektusi hivatalt a helyi közigazgatási hatóságokkal való 
kapcsolatokban, a civil társadalom képviselőivel, más jogi személyekkel és a szolgált 
térség állampolgáraival szemben; 
d) elkészíti a prefektusi hivatal szervezési és működési szabályzat-tervezetét; 
e) a prefektus jóváhagyása céljából előterjeszti a prefektusi hivatal tevékenységi 
keret-programját, minden egyes január 31. napjáig. 
(2) Az őt megillető feladatok ellátása során, a prefektusi hivatal vezetője 
együttműködik a helyi közigazgatási hatóságokkal, a dekoncentrált közszolgálatok 
vezetőivel, civil-szervezetekkel, szociális és média partnerekkel, ezek kérésére, 
adatokat és információkat szolgáltatva, hivatali hatásköre korlátain belül, a törvény 
előírásainak megfelelően. 
5. CIKK. 
A prefektusi hivatal tevékenységét az alperes irányítja és ellenőrzi, aki biztosítja a 
prefektus intézményének operatív vezetését. 
 
3 LELLÉKLET 
 

A prefektusi kamara működési 
KERET-SZABÁLYZATA 

 
1. CIKK. 
A prefektusi kamara az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel ellátott, 
prefektusról és a prefektus intézményéről szóló 340. számú Törvény 25^1. 
cikkelyében foglaltak értelmében működik. 
2. CIKK. 
(1) A prefektusi kamara a kormányhivatalban és prefektus elnöklete alatt ül össze. 
(2) A prefektus hiányában, a prefektusi kamara ülései az alprefektus elnöklete alatt 
zajlanak, aki kivitelezi a dekoncentrált közszolgálatok vezetését. 
3. CIKK. 
A prefektusi kamara ülések által fejti ki tevékenységét, tagjainak többsége 
jelenlétében. 
4. CIKK. 
(1) A prefektusi kamara tagjai, valamint azon többi személy, akik jelenléte a kamara 
ülésein szükségesnek vélt, a prefektus által kerülnek összehívásra, egyénileg és 
írásban. 
(2) Az összehívási rendeletnek tartalmaznia kell az ülés időpontját, óráját, helyét, a 
napirendet és a résztvevők listáját. 
(3) Rendkívüli módon, a prefektusi kamara egyes tagjainak javaslatára, napirendre 
tehetőek az összehívás után felmerült problémák, a prefektusi kamara tagjainak 



beleegyezésével. 
5. CIKK. 
(1) A prefektusi kamara tagjai kötelesek személyesen részt venni az üléseken, az 
alaposan megindokolt esetek kivételével. 
(2) A prefektusi kamara (1) bekezdésben foglalt helyzetben levő tagjainak közölniük 
kell a jogi helyettesítő nevét. 
6. CIKK. 
(1) A prefektusi kamara titkárságát a prefektus intézménye biztosítja és feladatai a 
napirend begépelése, intézkedések meghozatala az ülések meghívóinak tudomásra 
hozására vonatkozóan, jelentések, tájékoztatók, összefoglalók és más, ülések 
lebonyolításához szükséges, a prefektusi kamara tagjai által kért anyagok átvétele, 
az ülések jegyzőkönyveinek és összefoglalóinak elkészítése, az anyagok archiválása 
és sokszorosítása, valamint a prefektusi kamara tagjaival való kapcsolattartás 
biztosítása. 
(2) Az ülési jegyzőkönyv a prefektus által vagy a prefektusi kamara ülését vezető 
alprefektus kerül aláírásra és a lebonyolított tanácskozásokat tartalmazza. 
7. CIKK. 
(1) Az őt megillető feladatok ellátása során a prefektusi kamara határozatokat hozhat. 
(2) A határozatok nyílt szavazással és a jelenlevő tagok egyszerű többségével 
kerülnek meghozatalra. 
(3) Szavazati egyenlőség esetén, a prefektus szavazata dönt. 
8. CIKK. 
(1) A prefektusi kamara határozata a prefektusi kamara titkársága által kerül az 
érdekelt intézmények tudomására hozására. 
(2) Az általános közérdekeltségnek örvendő határozatok tudomásra hozásra 
bármilyen reklámeszköz által történhet. 
  
 


