
   
 

 

                                                                                                                                 A/USRPLUS/392/11.05.2021 

Parlamentul   României 

Camera Deputaţilor 

Grupul parlamentar al Alianţei USR PLUS  

 

ÎNTREBARE 

Către: Doamna Irina ALEXE, Secretar de stat, Ministerul Afacerilor Interne 

De la:  Brian Cristian, Deputat Circumscripția nr. 26 județul Maramureș 

 

Obiectul întrebării: Autoritățile publice locale în slujba cetățenilor 

Doamnă Ministru, Secretar de Stat, 

 

În România, conceptele de autonomie și independență au foarte multe conotații și, tot mai des, putem 

constata faptul că unii aleșii locali aleg să interpreteze votul primit de la comunitate ca fiind justificarea 

supremă pentru a conduce primăria după bunul lor plac. 

În unele zone mai îndepărtate de municipiul reședință de județ sunt cetățeni cărora le este total 

restricționat accesul la servicii publice din cauza unor orgolii și ambiții personale ale primarului. În demersul 

și comportamentul abuziv sunt atrași și angajații primăriei care, de multe ori, au de ales între pierderea 

serviciului sau acoperirea unor abuzuri făcute de primar. 

Mai mult decât atât, consilierii locali, în special cei aleși în primul mandat, dornici de a schimba 

modul în care autoritatea publică se raportează la cetățeni și modul în care aceasta își îndeplinește atribuțiile, 

sunt total ignorați și desconsiderați de aceiași reprezentanți ai autorității locale care aleg să încalce toate 

procedurile legale, toate regulamentele și obligațiile ce le revin în relația Primar – Secretar General – 

Consilier Local – Consiliul Local – Cetățeni. 

Am primit nenumărate plângeri și documente justificative care confirmă că modul de lucru în unele 

primării este total discreționar, iar consilierii locali, chiar dacă au făcut plângeri la Instituția Prefectului, nu 

au reușit să determine luarea unor măsuri care să asigure o bună funcționare a primăriilor. 

Aceleași probleme sunt semnalate foarte frecvent și cu privire la lipsa unui răspuns în baza Legii 544 

și liberul acces la informații de interes public. Frecvent, documentele emise de primării, Hotărâri și 

Dispoziții, documente financiare ș.a., ajung la public cu foarte mare întârziere și nu sunt publicate pe site-

urile proprii. Unele sesizări arată și modul în care registrul de intrări ieșiri și alte registre prin care se ține 
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evidența lucrărilor din primării sunt rescrise, rupte, arse, negăsite, etc și refăcute după bunul plac al celor 

care au acces la ele.  

Toate aceste probleme pun sub semnul întrebării buna credință a aleșilor locali și pot fi motivul 

pentru care rezultatele obținute de respectivele UAT-uri sunt minimale. 

Numirile politice în funcțiile de Prefecți și Subprefecți nu ar trebui să fie considerate de aleșii locali 

motiv de a ocoli și scurta procedurile prevăzute în fișa postului și în regulamentele ce trebuie să le respecte. 

E nevoie ca munca lor să fie verificată și mai atent, iar măsurile luate să restabilească ordinea în interesul 

cetățenilor. 

 

Având în vedere art. 112 din Constituția României și art. 199 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

vă rog să dați curs următoarelor întrebări cu privire la cauzele și soluțiile pentru problema prezentată. 

 

1. Sunt pregătiți noii Prefecți și Subprefecți să verifice legalitatea actelor emise de primării? 

2. Cum este verificat și procesul prin care se iau hotărârile și se emit dispozițiile din UAT-uri? 

3. Cum este verificată îndeplinirea obligațiilor de transparență în primării? 

4. Câte controale au efectuat Instituțiile Prefectului din toată țara pentru a verifica activitatea 

Secretarilor Generali din UAT-uri în lunile ianuarie – aprilie 2021? 

5. Care sunt principalele probleme identificate de controalele demarate în activitatea Secretarilor 

Generali de UAT-uri? 

6. Cate plângeri au fost depuse către Instituțiile Prefectului cu privire la activitatea Secretarilor 

Generali sau a Primarilor și cum au fost acestea soluționate? Câte controale au fost dispuse în 

perioada ianuarie – aprilie 2021 pe baza acestor sesizări? 

7. Există temerea că relațiile de prietenie dezvoltate de-a lungul a zeci de ani între angajații 

prefecturilor și cei ai primăriilor pot face ca activitatea de control să nu își mai atingă scopul 

propus? 

 

Vă rog sa îmi comunicați răspunsul în scris și verbal. 

 

 

Cu aleasă considerație, 

Brian Cristian 

Deputat USR PLUS Maramureș 

 




