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INTERVIU
- Domnule Prefect Atãnãsoaei, ce reprezintã pentru dumneavoastrã „a reconstrui
cu profesionalism ºi responsabilitate
Bucureºtiul pe care ni-ll dorim”?
- A reconstrui cu profesionalism ºi
responsabilitate Bucureºtiul înseamnã în
primul rând un dialog între autoritãþi, o
viziune unitarã ºi o coordonare între sectoare ºi capitalã. O condiþie esenþialã
este ºi adoptarea unor proiecte care, pe
lângã oportunitate, sã fie emise în spiritul
ºi litera legii. Nu în ultimul raâd, dialogul
permanent cu cetãþenii ºi societatea civilã
ofera celor care decid destinele oraºului
imaginea realitãþii care, uneori, poate sã
le scape, ºi îºi pot orienta proiectele în
funcþie de ceea ce îºi doresc bucureºtenii
de la oraºul în care locuiesc. Mulþi edili
au pierdut contactul cu cetãþenii ºi
ascultã mai mult de consilierii personali.
- Ce atribuþii are prefectul ºi instituþia pe
care o conduceþi astfel încât sã vinã în
sprijinul cetãþenilor?
- Încã de la început vreau sã aduc în discuþie posibila confuzie care se mai face
privind atribuþiile funcþiei. Doresc ca
atunci când un bucureºtean mi se
adreseazã, acesta sã ºtie cã poate fi sprijit în domeniile ce intra în competenþele
sale date de lege. Astfel orice demers
care nu este bine adresat nu face decât
sã ducã la întârzieri în rezolvarea problemelor ºi timpul sã curgã în defavoarea
cetãþeanului. Nu doresc sã descurajeze
pe nimeni sã se adreseze Instituþiei
Prefectului, dar dacã problema nu intra
în atribuþii, solicitarea este redirecþionatã
ºi astfel pot sã aparã atât întârzieri în

soluþionare, cât ºi sentimentul neplãcut al
omului ca este “ plimbat” între instituþii.
În primul ºi în primul, rând cetãþenii trebuie sã înþeleagã urmatorul lucru: prefectul nu este ºeful primarilor. Între prefect ºi
primar nu exista nicio relaþie de subordonare! Astfel, cele mai importante
atribuþii ale funcþiei prefectorale sunt :
dispunerea mãsurilor de aplicare a politicilor naþionale hotarâte de Guvern; verificarea legalitãþii actelor administrative
emise de autoritãþiile administraþiei publice locale; responsabilitatea soluþionãrii
dosarelor privind Legile proprietãþii ºi
Legile fondului funciar; conducerea prin
personalul subordonat a serviciilor publice comunitare de evidenþã a
paºpoartelor simple ºi permiselor de conducere ºi înmatricularea vehiculelor din
municipiul Bucureºti; conducerea
Serviciilor Publice Deconcentrate din
Capitalã; Prefectul Capitalei este
preºedintele Comitetului Municipiului
Bucureºti pentru Situaþii de Urgenþã;
Prefectul este garantul respectãrii legii ºi
a ordinii publice la nivel local.
- Ca reprezentant al Guvernului,
Prefectul este garantul respectãrii legii ºi
a ordinii publice la nivel local. Cum aplicaþi aceste prerogative la nivelul
Capitalei?
- În ceea ce priveºte respectarea legii,
atribuþiile mele se referã la verificarea
legalitãþii actelor emise de autoritãþile
publice locale: primar general ºi primari
de sector, consiliu general ºi consilii
locale. Am constatat însã cã, dacã prefectul atacã actele emise de aceºtia, se

transformã brusc în “bãiat rãu”. Multor
primari le-ar placea un prefect inactiv.
Când prefectul devine activ, primarii se
ascund sub fusta politicului.
Ordinea publicã este în directa responsabilitate a poliþiei ºi jandarmeriei, instituþii cu care am o strânsã colaborare,
punctual fiind implicat în procesul
decizional, cum ar fi: cu ocazia mitingurilor ºi protestelor, a evenimentelor
sportive cu grad ridicat de risc.
- Ce reprezintã pentru dvs. interesul public?
- Interesul public reprezintã interesul general. Interesul public înseamnã ceea ce
majoritatea locuitorilor doresc ca
autoritãtile sa aplice pentru binele lor sau
al familiilor lor. ªi þin sã subliniez aici
cuvântul majoritate. Pentru cã, evident,
niciodatã nu vom putea sã mulþumim pe
toata lumea în mod egal. ªi un exemplu
cred ca este relevant: interesul public ºi
majoritatea covârºitoare a cetãþenilor îºi
doresc rezolvarea problemei cainilor fãrã
stãpân din Capitalã. Propunerile legislative pe care le-am înaintat Parlamentului
s-au blocat în Comisia pentru
Administraþie, întrucât opoziþia nu participã la lucrãri ºi astfel nu este întrunit
cvorumul necesar pentru a discuta acest
proiect. Organizaþiile pentru proiecþia
animalelor sunt extrem de vocale ºi total
împotriva acestui proiect. Eu nu spun cã
legea trebuie promovatã aºa cum am
gandit-o noi, ea poate suferi amendamente, dar interesul public cere imperios
rezolvarea situaþiei.
- Care sunt problemele cele mai strin-
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