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Articolul 253 

Atribuţii privind asigurarea implementării la nivel local a politicilor guvernamentale 

şi respectării ordinii publice 

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 252 alin. (1) lit. a), prefectul: 
a) asigură monitorizarea aplicării unitare şi respectării Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a 

hotărârilor Guvernului, precum şi a celorlalte acte normative de către autorităţile administraţiei 

publice locale şi serviciile publice deconcentrate, la nivelul judeţului, respectiv al municipiului 

Bucureşti; 

b) analizează modul de îndeplinire în judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti a obiectivelor 

cuprinse în Programul de guvernare şi informează Guvernul, prin intermediul ministerului care 

coordonează instituţia prefectului, cu privire la stadiul realizării acestora, în conformitate cu 

atribuţiile ce îi revin potrivit legii; 

c) monitorizează activitatea de implementare în mod coerent şi integrat în judeţ, respectiv în 

municipiul Bucureşti a politicilor publice promovate de către ministere şi celelalte autorităţi ale 

administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului şi informează Guvernul, prin 

intermediul ministerului care coordonează instituţia prefectului asupra stadiului de realizare a 

acestora; 

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) monitorizează acţiunile de prevenire a infracţiunilor şi de apărare a drepturilor şi a 

siguranţei cetăţenilor, desfăşurate de către organele legal abilitate; 

f) verifică modul de aplicare a normelor legale care reglementează folosirea limbii minorităţii 

naţionale în raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi serviciile publice 

deconcentrate, pe de o parte, şi cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale, pe de altă parte, 

în unităţile administrativ-teritoriale în care aceştia au o pondere de peste 20%, conform 

ultimului recensământ. 
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