
 
Colegiul Prefectural funcționează în temeiul art. 267 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. 12 din HG nr. 906/2020 
pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări 
 
 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
  ART. 267 
    Colegiul prefectural 
    (1) În fiecare judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti funcţionează un colegiu 
prefectural compus din prefect, subprefect, secretarul general al instituţiei prefectului şi 
conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 
administraţiei publice centrale, care sunt organizate sau au sediul în judeţul respectiv 
sau în municipiul Bucureşti, după caz. 
    (2) Din colegiul prefectural în care sunt în funcţie mai mulţi subprefecţi face parte 
subprefectul desemnat prin ordin al prefectului. 
    (3) La lucrările colegiului prefectural pot fi invitate şi alte persoane a căror prezenţă 
este considerată necesară. 
    (4) Colegiul prefectural se convoacă de către prefect cel puţin o dată pe lună şi 
oricând se consideră că este necesar şi este condus de prefect. 
    (5) Serviciile publice deconcentrate au obligaţia de a prezenta anual colegiului 
prefectural sau la solicitarea prefectului informări privind modul de realizare a atribuţiilor 
care le revin. 
 

HG nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificări și completări 
CAPITOLUL III 
    Colegiul prefectural 
    ART. 12 
    (1) În fiecare judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti funcţionează un colegiu 
prefectural condus de către prefect. 
    (2) Componenţa colegiului prefectural se stabileşte de către prefect, prin ordin, în 
condiţiile art. 267 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
    (3) În judeţele, respectiv în municipiul Bucureşti, în care sunt în funcţie mai mulţi 
subprefecţi, din colegiul prefectural face parte subprefectul desemnat prin ordin al 
prefectului. 
    (4) Colegiul prefectural are ca scop armonizarea activităţii serviciilor publice 
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale, 
care sunt organizate sau au sediul în judeţul respectiv sau în municipiul Bucureşti, după 
caz. 
    (5) În cadrul şedinţelor de lucru, membrii colegiului prefectural raportează şi 
analizează stadiul implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de 
acţiune de la nivelul judeţului sau al localităţilor acestuia, respectiv de la nivelul 
municipiului Bucureşti, nevoile şi dificultăţile cu care se confruntă serviciile publice 
deconcentrate, propunând măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii. 

 


