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Articolul 275 

Regimul juridic aplicabil actelor prefectului 

(1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, prefectul emite acte administrative cu caracter 

individual sau normativ, numite ordine. 

(2) Ordinele prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate sunt emise 

după consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 

celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la 

nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit competenţelor proprii domeniilor de 

activitate. 

(3) Ordinele cu caracter normativ emise de prefect se publică potrivit legii. 

(4) Ordinul cu caracter normativ emis de către prefect devine executoriu numai după ce a fost 

adus la cunoştinţă publică. 

(5) Ordinul cu caracter individual emis de către prefect devine executoriu de la data 

comunicării către persoanele interesate. 

(6) Ordinele emise de prefect în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean pentru situaţii 

de urgenţă produc efecte juridice de la data aducerii lor la cunoştinţă publică şi sunt executorii. 

(7) Ordinele cu caracter normativ se comunică de îndată ministerului cu atribuţii în domeniul 

de resort. 

(8) Ministrul care coordonează instituţia prefectului poate propune Guvernului revocarea 
ordinelor emise de prefect care au caracter normativ sau a celor prevăzute la alin. (2) şi (6), 

dacă le consideră nelegale sau netemeinice, în cazul în care acestea nu au intrat în circuitul 

civil şi nu au produs efecte juridice şi pot leza interesul public. 
(9) Prefecţii sunt obligaţi să comunice ordinele emise potrivit alin. (2) conducătorului instituţiei 

ierarhic superioare serviciului public deconcentrat. 

(10) Prefectul poate propune ministerelor şi celorlalte organe ale administraţiei publice 

centrale măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciilor publice deconcentrate, organizate la 

nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. 

 

 

---- 

 

Toate drepturile rezervate © 2019 - iLegis - SC CTCE SA 


