
Capitolul 4 

Instituţia prefectului  

Pentru exercitarea de către prefect a 
prerogativelor care îi revin potrivit Constituţiei 
şi altor legi se organizează şi funcţionează 
instituţia prefectului1, sub conducerea 
prefectului. 

Instituţia prefectului2 este instituţie 
publică cu personalitate juridică, cu patrimoniu 
si buget propriu, care este organizată şi 
funcţionează în fiecare judeţ şi în municipiul 
Bucureşti. 

Capacitatea juridică de drept public a 
instituţiei prefectului se exercită în exclusivitate 
de către prefect. 

                                                   
 
 

1 Hotărârea Guvernului nr. 460 din 5 aprilie 2006 pentru 
aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind 
prefectul si institutia prefectului, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 363 din 26 aprilie 2006; 
2 Sediul instituţiei prefectului, denumit prefectură, este în 
municipiul reşedinţa de judeţ, într-un imobil proprietate 
publică a statului, a judeţului sau a municipiului, după 
caz. Pentru municipiul Bucureşti, respectiv judeţul Ilfov, 
sediul instituţiei prefectului este în municipiul Bucureşti. 
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Exercitarea drepturilor şi asumarea 
obligaţiilor civile ale instituţiei prefectului se 
realizează de către prefect sau de către o 
persoana anume desemnată prin ordin al 
acestuia. 

Activitatea instituţiei prefectului este 
finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi din 
alte surse legal constituite. 

Instituţia prefectului poate beneficia de 
programe cu finanţare internaţională. 

4.1. Organizarea şi funcţionarea 
instituţiei prefectului 

Structura organizatorică şi modul de 
funcţionare ale instituţiei prefectului se stabilesc 
prin hotărâre a Guvernului. 

Structurile de specialitate ale instituţiei 
prefectului se pot organiza, în condiţiile legii, 
prin ordin al prefectului, la nivel de direcţii, 
servicii şi birouri, după caz, în funcţie de 
specificul fiecărei activităţi. 

Personalul din cadrul instituţiei 
prefectului este format din funcţionari publici, 
funcţionari publici cu statut special şi personal 
contractual. Numirea, respectiv încadrarea, 
precum şi modificarea, suspendarea şi încetarea 
raporturilor de serviciu, respectiv a raporturilor 
de muncă ale personalului din cadrul instituţiei 
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