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privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.179/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.340/2004 
privind instituţia prefectului 
 
 

Parlamentul României  adoptă prezenta lege. 
 
 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului     
nr. 179 din 14 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 340/2004 privind instituţia prefectului, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 1.142 din 16 decembrie 2005, cu 
următoarele modificări şi completări: 
 

 
1. La articolul I punctul 3, alineatul (4) al articolului  11  va 

avea următorul cuprins : 
„(4) Structura organizatorică şi modul de funcţionare a instituţiei 

prefectului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.” 
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2. La articolul I punctul 4, alineatul (2) al articolului 3 va avea 

următorul cuprins : 
 „(2) Lista serviciilor publice deconcentrate prevăzute la alin. (1) se 
aprobă şi se actualizează la propunerea ministrului administraţiei şi 
internelor, prin decizie a primului-ministru. ” 
 
 3. La articolul I punctul 7, articolul 7 va avea următorul 
cuprins : 
 „Art. 7. – (1) Conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale 
din subordinea Guvernului au obligaţia să transmită prefectului 
proiectul de buget. Avizul prefectului privind proiectul de buget se 
înaintează conducătorului instituţiei ierarhic superioare serviciului 
public deconcentrat. 
 (2) Situaţiile financiare privind execuţia bugetară, întocmite de 
serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe 
ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, se 
transmit prefectului pentru avizare. Avizul prefectului privind situaţiile 
financiare se înaintează  conducătorului instituţiei ierarhic superioare 
serviciului public deconcentrat. 

(3) Avizele prefectului prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt 
consultative.” 

 
4. La articolul I punctul 13, alineatul (1) al  articolului 19 va 

avea următorul cuprins : 
 „Art. 19. - (1) Prefecţii şi subprefecţii care nu deţin o locuinţă 
proprietate personală în municipiul reşedinţă de judeţ în care au fost 
numiţi beneficiază de o indemnizaţie de instalare egală cu trei salarii de 
bază brute, precum şi de locuinţă de serviciu corespunzătoare, în 
condiţiile legii, în baza unui contract de închiriere, pe durata îndeplinirii 
funcţiei.” 
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5. La articolul I punctul 17, literele d), e) şi g) ale alineatului 

(1) al  articolului 24 vor avea următorul cuprins: 
 „d) acţionează pentru menţinerea climatului de pace socială şi a 
unei comunicări permanente cu toate nivelurile instituţionale şi sociale, 
acordând o atenţie constantă prevenirii tensiunilor sociale; 

e) colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru 
determinarea priorităţilor de dezvoltare teritorială; 

g) asigură, împreună cu autorităţile şi organele abilitate, ducerea la 
îndeplinire, în condiţiile  stabilite   prin lege, a  măsurilor de  pregătire şi 
intervenţie pentru situaţii de urgenţă;”  
 

6. La articolul I punctul 23, articolul 26 va avea următorul 
cuprins: 
 „Art. 26. - În exercitarea atribuţiei cu privire la verificarea 
legalităţii actelor administrative ale consiliului judeţean, ale 
preşedintelui consiliului judeţean, ale consiliului local sau ale 
primarului, prefectul, cu cel puţin 10 zile înaintea introducerii acţiunii în 
contenciosul administrativ, va solicita autorităţilor care au emis actul, cu 
motivarea necesară, reanalizarea actului socotit nelegal, în vederea 
modificării sau, după caz, a revocării acestuia.” 
 

7. La articolul I punctul 27, articolul 30 va avea următorul 
cuprins : 
 „Art. 30. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, prefectul 
solicită instituţiilor publice şi autorităţilor administraţiei publice locale 
documentaţii, date şi informaţii, iar acestea sunt obligate să i le 
furnizeze cu celeritate şi în mod gratuit.” 
 

8. La articolul I punctul 32, după alineatul (2) al articolului 39, 
se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins : 

„(21) – Funcţia de secretar al cancelariei se asimilează din punct de 
vedere al salarizării cu funcţia de şef de cabinet. Pot fi numite în funcţia 
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de secretar al cancelariei persoane cu studii superioare sau medii, în 
condiţiile legii.” 
 

9. La articolul I punctul 32, alineatul (6) al articolului 39  va 
avea următorul cuprins : 
 „(6) Salarizarea personalului din cadrul cancelariei prefectului se 
face potrivit anexei nr. I - cap. II lit. B - la Ordonanţa Guvernului 
nr.9/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 
personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază 
pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului 
salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind 
sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a 
indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 112/2005, cu 
modificările ulterioare.” 
 
 
 10. Articolul V va avea următorul cuprins : 
 „Art. V. - Legea nr. 340/2004 privind instituţia prefectului 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 21 iulie 
2004, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de 
urgenţă, după adoptarea acesteia de către Parlament prin lege, se va 
republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o 
nouă numerotare.” 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76 alineatul (1) 
din Constituţia României, republicată. 
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