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CUVÂNT ÎNAINTE

Privind retrospectiv, trebuie să observăm că instituția prefec-
turii își caută încă locul cuvenit în arhitectura administrației publice 
românești. După schimbarea de regim politic din 1989, instituția a 
fost reglementată în cuprinsul actelor normative ce priveau organi-
zarea administrației publice locale, o lege specială fiindu-i dedicată 
târziu, în anul 2004. Prin efectul legii privind instituția prefectului din 
21 iulie 2004, prefectul pierde calitatea de demnitar, devenind înalt 
funcționar public, fiindu-i astfel interzisă apartenența la un partid 
politic. După doar cinci ani, cîțiva specialiști în drept public, reuniți 
într-o comisie de analiză a regimului politic și constituțional, vor fi 
de părere că instituția prefectului poate fi readusă în sfera politică, 
iar prefectul, să recapete doar atribuţii politice. Dreptul suveran al 
statulului de a-și organiza propria administrație nu poate fi, evident, 
contestat, dar aceste recomandări contravin poziției Comisiei 
Europene. Într-un document recent, instituția europeană arată că 
depolitizarea serviciului public reprezintă un element important în 
reforma administrației publice românești, aceasta făcând parte din 
angajamentele asumate de România în perioada de pre-aderare la 
Uniunea Europeană. 

În lipsa unor lucrări de specialitate necesare propunerilor de lege 
ferenda sau în procesul de luare a deciziilor, istoria instituției prefec-
turii continuă să fie necunoscută de reprezentanții puterii legislative 
și executive. Astfel s-a născut intenția de a cerceta evoluția istorică 
a prefecturii județului Cluj, ca și din dorința de a ne aduce minima 
contribuție la recuperarea valorilor democratice din tradiția adminis-
trativă interbelică.
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Lucrarea reprezintă o formă comprimată a tezei de doctorat și 
se dorește a fi o „radiografie” a prefecturii județului Cluj între anii 
1923 și 1938. Totodată, prin dezvoltarea subiectului, am încercat să 
prezentăm rolul pe care l-a avut această importantă instituție în acei 
ani în viața comunității clujene, atunci când prefectul era fie „capul 
administrației județene”, fie numai delegat al guvernului în teritoriu. 

Pentru început, tratăm, pe scurt, evoluția istorică a instituțiilor ce-l 
reprezentau pe domn sau pe rege în teritoriu, în principatele românești 
și în Vechiul Regat. O atenție mai mare am acordat, în mod necesar, 
descrierii instituției comes-ului și főispán-ului din Transilvania. Un 
capitol distinct am dedicat dispozițiilor legale privind prefectul și 
prefectura, cuprinse în cele patru legi administrative adoptate între 
anii 1925 și 1938. 

Aproape fără excepție, alternanța la guvernare era urmată, între 
anii 1923 și 1938, de înlocuirea legii administrative cu o lege nouă. 
Subscriem întru totul opiniei unor specialiști din epocă, conform 
căreia „minunea cea mare nu stă atât în legi cât în oamenii chemați să 
le aplice”1. De aceea, prefecților județului Cluj le vom acorda atenția 
binemeritată, într-un volum distinct.

Cum de la sine se înțelege, lucrarea noastră nu se putea rezuma 
doar la o prezentare strict tehnică a instituției prefecturii, fără a 
surprinde și unele conexiuni și interdependențe ale acesteia cu viața 
cotidiană și politică a județului Cluj sau în relația ei cu Bucureștiul. 
Un spațiu distinct am alocat manierei în care înțelegea prefectul 
județului Cluj să răspundă așteptărilor guvernului în ceea ce privește 
propaganda, cenzura, românizarea administrației, dizolvarea abuzivă 
a consiliilor locale sau implicarea partizană în alegeri.

În acest context, mărturisim că lucrarea de față are un caracter 
mai degrabă descriptiv, empiric, aducând multe informații inedite 
(lista nominală a prefecților și limitele mandatelor acestora, numărul 
de personal și salariile nete ale funcționarilor prefecturii, organi-
zarea și populația județului Cluj, rezultatele alegerilor parlamentare), 
deoarece nu există până acum studii pe această temă. Aceasta nu 

1 „Parlamentul românesc”, nr. 6 din 28 februarie 1932, p. 13.
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înseamnă că ne-am sustras analizelor și interpretărilor, însă, în fața 
sărăciei de informații, ne-am propus cu precădere restituția faptelor. 

Pentru a fi „salvat și utilizat în interes superior național prețiosul 
material istoric din arhivele județelor”, rezidentul regal al ținutului 
Someș era îndemnat, în 1939, de către rezidentul regal al ținutului 
Mureș să dispună prefecturilor editarea monografiilor județelor. 
Solicitarea venea în urma constatării că „în cele mai multe din arhivele 
Prefecturilor de județe, de multe ori chiar nedescoperite și până astăzi 
necunoscute, se află răvășite acte și documente importante, referitor 
la trecutul elementului românesc”. Prin publicarea monografiilor 
județelor Cluj, Bihor, Someș, Satu Mare, Maramureș și Năsăud, s-a 
urmărit să se dea și „un nou îndemn pentru cercetări tuturor, pe care 
îi intresează aceste probleme”2.

Cu toate acestea, singura lucrare elaborată despre administrația 
județului Cluj rămâne, până azi, cea publicată de medicul Atanasie 
Motogna în 1937, „Administrația românească în județului Cluj”. Dar, 
chiar și această lăudabilă întreprindere este datorată dorinței exprese 
a prefectului de la acea dată de a evidenția „afirmarea românească în 
județul Cluj”3.

Lucrarea se întemeiază, în principal, pe izvoare inedite, depistate 
în urma cercetărilor arhivistice, aducând astfel la lumină ipostaze 
necunoscute sau mai puțin lămurite ale trecutului prefecturii Cluj între 
cele două războaie mondiale. De altfel, arhiva acestei instituții, aflată în 
păstrarea Servicului județean Cluj al Arhivelor Naționale, a fost până 
la această dată aproape în integralitate intactă, cu alte cuvinte necer-
cetată, ceea ce ne-a creat, într-o oarecare măsură și suficiente dificultăți. 
Înainte de 1989, au existat doar câteva excepții de cercetători „aleși” să 
investigheze, selectiv, fondul arhivistic al prefecturii județului Cluj, pe 
teme ce țineau îndeosebi de „mișcarea muncitorească”. 

Fondul arhivistic „Prefectura județului Cluj” cuprinde registre 
create în perioada 1605–1949 și materiale documentare din anii 

2 Arhivele Naționale, Serviciul județean Cluj, Fond Ținutul Someș, dos. 20/1939, f. 1.
3 Atanasie Motogna, Administrația românească a județului Cluj, Cluj, Tipografia 
„Cartea românească”, 1937, p. 3.
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1921–1949, însă a avut o istorie zbuciumată. În 1925, ministrul de 
interne semnala că din arhiva unor autorități publice lipsesc acte 
originale, deoarece au fost cerute de prefecții sau inspectorii generali 
administrativi4. Pe de altă parte, abia în 1932 arhiva prefecturii din 
perioada 1878–1918 a fost transferată Arhivelor Statului din Cluj5. 
În 1933, directorul instituției clujene, Ștefan Meteș, vorbește despre 
„situația nenorocită a Arhivelor Statului din Transilvania, care se 
distrug și dispar în fiecare zi”6. În 1940, arhiva prefecturii județului 
Cluj a fost mutată la Turda, cu excepția „arhivei rezolvate” care a 
rămas la Cluj și a celei confidențiale, care a fost arsă7.

Exprim aici întreaga mea gratitudine față de domnul Lucian 
Nastasă-Kovács, cercetător științific I la Institutul de istorie „George 
Barițiu” al Academiei Române, coordonatorul tezei de doctorat, pentru 
generozitatea cu care mi-a acordat libertate totală în alegerea și tratarea 
subiectelor, fiindu-mi mereu alături pe întreg parcursul cercetării. 
Un gând de recunoștință îmi îndrept și spre fostul director general 
al Arhivelor Naționale, Dorin Dobrincu, care mi-a facilitat accesul 
nerestricționat la fondul arhivistic al prefecturii județului Cluj.

Cluj-Napoca, 
octombrie 2012

4 Arhivele Naționale, Serviciul județean Cluj, Fond Prefectura județului Cluj (infra 
ANSJC, Prefectura Cluj), cutia 193/1925, nepaginat.
5 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 567/1932, nepaginat.
6 Din istoria arhivelor ardelene. 75 de ani de la înființarea arhivelor statului Cluj, 
Cluj-Napoca, Arhivele Statului Cluj, 1995, p. 287–288.
7 Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Fond 
Documentar (infra ACNSAS, FD), dos. I, 259431, f. 35.



13

PREFECTUL ȘI PREFECTURA. 
REPERE ISTORICE

Definiții

Termenul de prefect provine din latinescul praefectus, fiind 
numele dat demnitarului din Roma antică ce conducea o prefectură8 
sau persoana pusă în fruntea unei prefecturi9. Praefectus sau praeficio 
avea și semnificația de a pune în frunte, a face mai mare peste ceva 
sau cineva, așa încât conducătorul unui serviciu civil sau militar, 
șeful, administratorul, supraveghetorul sau comandantul acestora 
se numea praefectus10. A fi prefect putea reprezenta și titlul dat unor 
funcționari civili sau militari, dar și persoana căreia i s-a acordat acest 
titlu11. Funcția de prefect era încredințată, de obicei, unui cavaler12, 
reprezentând, de fapt, demnitatea supremă la care puteau ajunge 
cavalerii, astfel că prefectul putea deveni chiar împărat, cum a fost 
cazul cu Filip Arabul (244–249)13.

Praefectura putea avea și alte semnificații. Putea însemna 
conducere, administrare, supraveghere, comandament sau comandă, 
dar și oraș din Italia, condus de un magistrat trimis de la Roma, numit 

8 Dicționarul explicativ al limbii române, București, Edit. Univers Enciclopedic, 1988, 
p. 840.
9 Ion Aurel Candrea, Gheorghe Adamescu, Dicționarul enciclopedic ilustrat, București, 
Edit. Cartea Românească, 1931, p. 993.
10 Gheorghe Guțu, Dicționar latin-român, București, Edit. Humanitas, 2003, p. 1037.
11 Mic dicționar enciclopedic, București, Edit. Științifică și Enciclopedică, 1978, p. 769. 
12 Gheorghe Guțu, Op. cit., p. 1036.
13 Dicționar Enciclopedic Român, vol. III, București, Edit. Politică, 1965, p. 848.
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praefectus14. Tot praefectura se numea și intervalul temporal în care 
prefectul își exercita funcția, denumire ce se răsfrângea și asupra 
locului în care acesta își desfășura activitatea15. De altfel, cele patru 
diviziuni teritoriale ale Imperiului roman sub Constantin cel Mare 
s-au numit prefecturi (a Orientului, Iliriei, Italiei, Galiei)16. 

Comes provine din limba latină și are semnificația de însoțitor, 
discipol. El reprezenta, în perioada Imperiului roman, consilierul 
sau discipolul magistratus-ului sau al vreunui guvernator regal. În 
perioada imperială, consilierii sau discipolii împăratului se numeau 
tot comes, iar în timpul domniei lui Marcus Aurelius (161–180) și a 
lui Septimius Severus (193–211), comes-ii alcătuiesc chiar un corp 
cu atribuții extinse (consiliere juridică, atribuții militare) numit 
comitatus. În timpul domniei lui Constantin Cel Mare (306–334) 
comes-ii aveau diferite grade, în funcție de atribuțiile specifice pe care 
le aveau de îndeplinit. În Ungaria funcționau comes capellae regiae 
(capelanul), comes curiae parochialis (judecătorul curții), comes 
curiae regis (judecătorul țării), comes curialis (comes-ul curții), comes 
siculorum (comes-ul secuilor) sau comes principalis17. Acesta din urmă, 
numit și comes supremus, este corespondentul viitorului főispán din 
Transilvania18. Comes-ului îi corespunde și germanicul graf, în limba 
maghiară gróf (conte)19.

Denumirea de prefect apare pentru prima oară în Vechiul Regat 
la începutul anilor 1860 (la fel ca și cea de subprefect20), prefectul 
fiind, ca și préfet-ul din Franța, principalul agent administrativ al 

14 Gheorghe Guțu, Op. cit., p. 1036.
15 Mic dicționar enciclopedic, p. 769.
16 Ion Aurel Candrea, Gheorghe Adamescu, Op. cit., p. 993.
17 Magyar Nagylexikon [Marele Lexicon Maghiar] Ötödik kötet, Budapest, Magyar 
Nagylexikon Kiadó, 1997, p. 549–550. 
18 Márkus Dezső, Magyar jogi lexikon [Lexicon juridic maghiar], Budapest, Pallas 
irodalmi és nyomdai részvénytársaság, 1898, p. 688.
19 Révai Nagy Lexikona [Marele Lexicon al lui Révai], IV Kötet, Budapest, Révai 
testvérek irodalmi intézet részvénytársaság, 1912, p. 609–610.
20 Iulian Peter, Contribuţia provinciilor la formarea dreptului public românesc în 
„Enciclopedia României”, vol. I, București, Edit. Imprimeria Naţională, 1938–1943, 
p. 188–189.
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județului, reprezentant al guvernului și al intereselor locale21. În 
istoria Hexagonului, prefectul reprezenta un titlu acordat unui 
mare număr de funcționari în republică și în imperiu. Prefectul 
palatului imperial, funcție creată de Napoleon I, era numit dintre 
ofițerii curții22. Prefecturile apar în Franța în timpul marii revoluții, 
luând locul autorităților departamentale vechi, unitățile admin-
strativ-teritoriale fiind împărțite în subprefecturi sau arondismente, 
conduse de subprefecți23. Prefectul francez este, mai târziu, adminis-
tratorul departamentului, reprezentant al guvernului în depar-
tament, dar și al colectivității locale. Rolul său era așadar dublu, 
însă, înainte de toate, era agentul puterii centrale24. Azi, prefectul 
este „principalul reprezentant local al statului francez și membru al 
unui corp administrativ de elită”25.

În România, prefectul de după 1864 este „capul administraței 
unui județ”, face parte din structura Ministerului de Interne și are 
în subordine șefii serviciilor județene, administrațiile comunale și 
pretorii26. Prefectul României interbelice este înalt funcționar „pus în 
capul administrației județene”, unde reprezintă și puterea centrală27. 
După desființarea prefecturii, în 1949, regimul comunist l-a definit 
pe prefectul de județ ca fiind fostul reprezentant al guvernului, șef 
al administrației și poliției într-un județ, care exercita atribuții de 
conducere, putând dispune chiar și de forța armată, pentru a asigura 
ordinea publică28.

21 C. Diaconovich, Enciclopedia Română, tomul III, Sibiu, Edit. și Tiparul lui W. Krafft, 
1904, p. 664.
22 Grand Larousse enciclopédique en dix volumes, tom VIII, Paris, Librairie Larousse, 
1960–1964, p. 762.
23 C. Diaconovich, Op. cit., p. 664.
24 Grand Larousse enciclopédique..., p. 762.
25 Dicționar de politică Oxford, București, Edit. Univers Enciclopedic, 2001, p. 350.
26 O. G. Lecca, Dicționar istoric, arheologic și geografic al României, București, Edit. 
Universul, 1937, p. 420.
27 Ion Aurel Candrea, Gheorghe Adamescu, Op. cit., p. 993.
28 Dicționar Enciclopedic Român..., p. 848.
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Dregători ai Țării Românești și ai Moldovei înainte 
și după Regulamentele organice

În centrul organizării administrative, unitare și centralizate a princi-
patelor era așezat domnul, înzestrat cu puteri depline: de legiferare, de 
guvernare și de a judeca. În Muntenia, grupuri de familii înrudite își alegeau 
voievozii din rândul lor, pentru a conduce apoi țara, împărțită din punct 
de vedere administrativ în sudstvo (termen slav, echivalentul județului de 
mai târziu). Un document din 1406 vorbea despre sudți (judecători) ai 
Jiului. Se presupune că o astfel de funcție îndeplinea și cârmuitorul lui 
sudstvo de Jaleș, cu reședința probabilă în actualul Târgu Jiu. Potrivit unor 
surse, sudții ar fi corespuns celor ce se numeau în Ardeal capitaneus et 
iudex, având de asemenea atribuții administrative și judecătorești. Țara 
Severinului era condusă de un ban, iar după reorganizarea administrativ-
teritorială a Olteniei, de la sfârșitul secolului al XV-lea, marele ban al 
Craiovei cârmuia „bănia cea mare a Olteniei întregi”29.

În 1785, pentru a ușura sarcina ispravnicilor, Alexandru Ipsilanti, 
domnul Munteniei, instituie în fiecare județ câte un judecător30. Apoi, 
în structura administrației din Muntenia anului 1808, aflăm isprav-
nicii și zapcii plășilor, registratorii și judecătorii31. Documente de la 
începutul secolului al XVIII-lea vorbesc și despre vătafii din Muntenia. 
Vătafii de plai (plasa, în zonă de munte) sau de plăși, aflați în fruntea 
a câteva sute de plăieși, au fost însărcinați cu paza plaiului și datori 
să judece „gâlcevile mici dintre locuitorii plaiului”. Județele au fost 
conduse de căpitani de județ, înzestrați cu atribuții militare, adminis-
trative și judecătorești, ajutați de căpitanii de plăși sau plaiuri32. 

29 I. C. Filiti, Despre vechea organizare administrativă a principatelor române, în 
„Revista de drept public”, anul IX, 1934, nr. 9–12, p. 379–401.
30 Paul Negulescu, Istoricul județelor din România, în „Revista de drept public”, 1942, 
nr. 1–2, p. 82–105.
31 Lucrările Comisiunei Arhivelor Basarabene, Chișinău, 1900, vol. I, Arhiva senato-
rilor, dosarul nr. 1, p. 328 apud Alexandru Boldur, Autonomia Basarabiei, Chișinău, 
Tipografia Eparhială „Cartea Românească”, 1929, p. 9. 
32 Paul Negulescu, Romul Boilă, Gh. Alexianu, Codul administrativ adnotat, 
București, Institutul de arte grafice „Vremea”, 1930, p. 554.
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Reputații juriști ai perioadei interbelice Paul Negulescu și 
George Alexianu au adus numeroase critici administrației Țărilor 
Românești de până la Regulamentele organice, arătând că dregătoriile 
aveau „atribuțiuni insuficient precizate” putând fi schimbate „după 
chibzuirea momentană a Domnitorului”. Mai mult, acestea erau 
venale, marii dregători fiind obișnuiți să vândă funcțiile pe care le 
aveau în subordine. De aceea, Regulamentele organice (în vigoare din 
1 iulie 1831 în Muntenia și din 1 ianuarie 1832 în Moldova) au fost 
considerate adevărate „monumente legislative”. Acestea au încercat 
„să înlocuiască stările de mai înainte printr-o ordine nouă, în care 
diferitele administrațiuni își vedeau puterile și atribuțiunile mai bine 
precizate și determinate”33.

Anterior Regulamentului organic, administrația se afla în respon-
sabilitatea marilor dregători, ale căror competențe erau limitate din 
punct de vedere teritorial. De aceea, se regăsesc aici marele vornic al 
țării de sus, cel al țării de jos, un mare logofăt de țara de sus și altul de 
țara de jos sau marele ban, ce administra și judeca numai în județele 
de dincolo de Olt34. La 1 iulie 1831, aceste funcții se desființează, 
cele 18 judeţe ale Ţării Românești urmând a fi conduse de cârmu-
itori. Cârmuitorul va avea în subordine un aparat propriu, compus 
dintr-un sameș (șeful cancelariei), un ajutor și doi scriitori35.

Potrivit Regulamentului organic al Valahiei, cârmuitorii de județe 
puteau primi ordine de la oricare dintre miniștri, însă se subordonau 
direct și nemijlocit „Ministrului Trebilor din Lăuntru” (ministrul de 
interne) care, la rândul său, era „însărcinat cu toată ocârmuirea cea din 
lăuntru a Prințipatului” (art. 147). Cârmuitorul era numit de domn 
(art.  352) și îndeplinea diverse atribuții: organiza alegeri (art.  11), 
supraveghea starea sănătății populației din județ (art. 187) sau emitea 
pașapoarte (art. 122). Plășile și plaiurile (diviziuni administrative ale 
județului) sunt conduse de subcârmuitori (art. 353), care trebuia să 
33 Paul Negulescu, George Alexianu, Colecțiunea vechilor legiuiri administrative. 
Regulamentele Organice ale Valahiei și Moldovei, București, Intreprinderile 
„Eminescu” S. A., 1944, p. II–IV.
34 Ibidem, p. L.
35 Ibidem, p. 58.
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apere pe săteni de „orice năpăstuire și sâlnică luare” și să-l înștiințeze 
pe cârmuitor despre orice „întâmplare extraordinară sau vătămă-
toare satelor” (art. 354). Apare și o măsură de reducere a corupției în 
administrație: subcârmuitorii, urmând a fi retribuiți din bugetul de 
stat, „nu vor mai putea să ceară nimic de la locuitorii satelor, nici să 
primească ceva supt orice numire va fi” (art. 355)36.

Teritoriul Moldovei a fost împărțit în ținuturi, formate în jurul 
unor orașe sau cetăți, numite volost sau derjava. Conducătorii orașelor 
și ai cetăților – vornicii – administrau și volostele37. Potrivit unor 
surse, ținuturile apar în Moldova cel mai probabil în a doua jumătate 
a secolului al XVI-lea. După denumire, se poate deduce că dregătorii, 
conducând în numele domnului atotputernic, făceau din ținutul lor 
„un adevărat pașalâc”, iar „bunul plac al ispravnicului forma legea și 
tipicul ocârmuirei”38. 

Pârcălabul apare la începutul secolului al XV-lea, ca repre-
zentant al domnului în cetățile mari și în târgurile de hotar. Apoi, la 
sfârșitul secolului al XVI-lea, este cârmuitorul ținutului și are atribuții 
judecătorești, administrative și fiscale39. Ispravnicul îl înlocuiește pe 
pârcălab la începutul secolului al XVIII-lea40. În 1730, domnitorul 
Grigore Ghica încearcă să delimiteze competențele administrative ale 
pârcălabilor din Moldova de cele judecătorești. În 1739, Constantin 
Mavrocordat deja numește în ținuturi câte doi ispravnici, cu atribuții 
distincte, fiscale și judecătorești41. 

Administrația locală a Moldovei de după Regulamentul organic nu 
prezenta diferențe substantiale față de cea a Țării Românești, întrucât 
cele două legi au fost cvasiidentice. Astfel, potrivit Regulamentului 
organic al Moldovei, în fruntea ținuturilor se aflau ispravnicii, 

36 Regulamentul Organic al Valahiei, în Paul Negulescu, George Alexianu, Op. cit., 
p. 1–159.
37 I. C. Filiti, Despre vechea organizare..., p. 379–401.
38 Vasile C. Nicolau, Priviri asupra vechei organizări admnistrative a Moldovei, 
Bârlad, Tipografia și legătoria de cărți Const. D. Lupașcu, 1913, p. 135–136.
39 Ibidem, p. 155–157.
40 Ibidem, p. 162–163.
41 Paul Negulescu, Istoricul județelor..., p. 82–105.
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subordonați ai „Ministrului Trebilor din Lăuntru” (art. 139) și numiți 
de domn (art.  403), iar fiecare ocol era condus de un privighetor 
(art. 404)42. 

Din 1835, ispravnicii-administratori au atribuții și competențe 
clare, cea mai importantă sarcină fiind aceea de supraveghere a 
respectării legii de către locuitori43. În Moldova anului 1840, privighe-
torul de ocol apăra ordinea publică și legea, informa asupra ordinelor 
primite de la centru și pedepsea infractorii44. 

Prefectul în Principatele Unite și în Regatul României 
(1859–1918)

Într-un manifest din 6 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza 
admitea că legile au „căzut în părăsire și cu dânsele toată puterea 
ocârmuirei” și de aceea „trebuie să-și dobândească toată autoritatea, 
puterea executivă având a fi în viitor organul legalității celei mai 
stricte”. Astfel că, în 3 mai 1860, Mihail Kogălniceanu, președinte 
al Consiliului de Miniștri și ministru de interne, a transmis tuturor 
prefecților un ordin prin care a trasat „linia de purtare”. Potrivit lui 
Mihail Kogălniceanu, prefectul „pus în capul unui ținut” reprezintă 
în fața populației însăși autoritatea, iar ca organ al acestei autorități 
este „chemat a ocroti lucrurile ce legea le ocrotește mai presus 
de toate: onoarea, viața și proprietatea”. Deoarece „legalitatea și 
moralitatea se cuvine să fie sufletul administrației”, prefectul va avea 
„un ochi neadormit asupra purtării deosebiților funcționari” din 
subordine și urma să fie un exemplu în „păzirei legilor” și „cel dintâi 
întru a îmbrățișa cu bucurie dispozițiunile luate de cătră guvern, în 
deosebitele ramuri și trebuințe ale statului”. În încheierea ordinului 

42 Regulamentul Organic al Moldovei, în Paul Negulescu, George Alexianu, Op. cit., 
p. 173–341.
43 Manuel Guţan, Istoria administraţiei publice locale în statul român modern, 
Bucureşti, Edit. All Beck, 2005, p. 28.
44 Ibidem, p. 30–32.
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circular, președintele Consiliului de Miniștri le-a adresat prefecților o 
chemare: „Spre a mă rezuma, D-le Prefect, puneți-vă bine în gând că 
noi suntem pentru nație, iar nu nația pentru noi”45.

Până la adoptarea, în 1864, a legii pentru înfiinţarea consiliilor 
judeţene, atribuţiile prefecţilor erau stabilite de miniștri și constau 
în obligaţii de menţinere a ordinii publice, calamităţi naturale, tutelă 
administrativă, sănătate publică etc46. Alexandru Ioan Cuza promulgă 
și o serie de reglementări privind atribuțiile funcționarilor superiori 
din județe. Spre exemplu, decretul nr.  697 din 7 decembrie 1861 
stabilea obligațiile și atribuțiile directorilor de prefecturi. Aceștia se 
subordonau direct prefectului, ale cărui „ajutoare” erau în adminis-
trarea județului și pe care îl înlocuiau, în caz de nevoie, asigurând 
continuitatea de facto a administrării județului47.

Potrivit dispozițiilor legii pentru înființarea consiliilor județene 
din 2 aprilie 1864, prefectul județului era comisar al guvernului pe 
lângă consiliul județean (art. 3) și președinte al comitetului permanent 
(art.  4). În această dublă calitate, era chemat să pună în executare 
hotărârile consiliului și ale comitetului permanent (art.  106). În 
situația în care domnul dizolva consiliul județean și comitetul 
permanent, prefectul administra „interesele locale ale județului” până 
la instalarea noului comitet. Subprefectul era „dator a priveghea la 
executarea” hotărârilor consiliului și comitetului (art. 109)48.

Așadar, foștii ispravnici moldoveni și cârmuitori valahi se vor 
numi prefecți, după model francez49, iar județul va deveni unitate 
administrativă cu personalitate juridică50. Totuși, prefectura nu se 
înființează ca autoritate publică de sine stătătoare nici după 1864, 
deoarece prefectul are în subordinea sa directă doar un secretar, dar și 

45 Vasile C. Nicolau, Op. cit., p. 243–251.
46 Iulian Peter, Op. cit., p. 182.
47 „Monitorul – Jurnal Oficial al Țării Românești”, nr. 270 din 9 decembrie 1861.
48 Lege pentru înfiinţarea Consiliilor Judeţene, în „Monitorul – Jurnalul Oficial al 
Principatelor Unite Române”, nr. 76 din 2 aprilie 1864.
49 Paul Negulescu, Istoricul județelor..., p. 82–105.
50 M. Văraru, Manual de drept administrativ, Chișinău, Imprimeria statului, 1926, 
p. 206.
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acesta numit de domn, la recomandarea consiliul județean. Secretarul 
avea sarcina să redacteze și să avizeze procese-verbale, îndeplinea 
activități de arhivare, cancelarie, toate aflate, așadar, în sfera de 
competență a consiliului județean și a comitetului permanent. De 
asemenea, subprefectul reprezenta guvernul la nivelul plasei, dar nu 
prezenta rapoarte prefectului, ci consiliului județean sau comitetului 
permanent.

Fiind construit după model francez și belgian, prefectul de la 
1864 va fi totuși diferit față de ispravnicul sau cârmuitorul fanariot, 
dar și față de cel din perioada Regulamentelor organice51.

Legile administrative promulgate de Alexandru Ioan Cuza în 
1864 (legea comunală și legea pentru înfiinţarea consiliilor judeţene52), 
chiar și cu numeroasele modificări suferite, vor guverna timp de peste 
60 de ani administrația Principatelor Unite și a Regatului României. 
Acestea vor fi desigur modificate și completate în mod repetat prin 
alte legi de organizare comunală (1874, 1887, 1904, 1908), judeţeană 
(1872, 1886, 1887, 1892) sau de legi speciale pentru plăși (1903 și 
1908, de Vasile Lascăr, respectiv Ion C. Brătianu)53.

Anibal Teodorescu considera că numeroasele modificări aduse 
legilor din 1864 nu au fost suficiente pentru a schimba „înfăţișarea” 
generală a administraţiei locale54.

Cu toată buna intenție a legiuitorului, legea județeană nu a oferit 
în conținutul ei soluții și pentru probabilele situații de conflict de 
interese ce puteau să apară în exercitarea prerogativelor prefectului. 
Care dintre calitățile sale prevalau în situația intrării în „conflict” 
a interesului general cu cel al județului? Cum își exprima votul în 
comitetul permanent, conștient fiind că va trebui să pună în aplicare 

51 Manuel Guţan, Op. cit., p. 92–94.
52 Lege comunală, în „Monitorul – Jurnalul Oficial al Principatelor Unite Române”, 
nr. 75 din 1 aprilie 1864, Lege pentru înființarea Consiliilor județene, în „Monitorul – 
Jurnalul Oficial al Principatelor Unite Române”, nr. 76 din 2 aprilie 1864.
53 Joe Gherman, Reforma administrativă 1919–1931, Cluj, Tipografia „Lumina”, 
1932, p. 5.
54 Anibal Teodorescu, Tratat de drept administrativ, vol. II, București, Institutul de 
arte grafice Ed. Marvan, 1935, p. 325–330.
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hotărârea ce se va lua? Cu ce autoritate morală ataca o hotărâre a 
consiliului județean, la adoptarea căreia a luat parte? Prefectul avea 
autoritatea necesară să convingă consiliul să decidă într-un anume 
fel, ca mai apoi să atace hotărârea considerând-o contrară intere-
selor județului? 

Manuel Guțan pune aceste interferențe ale prerogativelor prefec-
tului pe seama unei „receptări iraționale a dreptului belgian” de 
către parlamentarii români. Prefectul belgian, potrivit legii provin-
ciale din 1836, executa hotărârile legislativului județean, dar nu era 
organ tutelar al acestuia. Acesta putea ataca hotărârile comitetului 
permanent, însă nu participa la adoptarea lor. Profesorul M. Guțan 
consideră, pe bună dreptate, că această situație era „extrem de pericu-
loasă” și că viitorii prefecți, doar prin calitatea lor umană și profesi-
onală, vor putea evita să devină simple „instrumente obediente ale 
Guvernului în defavoarea intereselor locale”55.

Cadrul legislativ privitor la instituția prefectului este din nou 
modificat prin legea din 12 iulie 1866, dată de la care prefectul va 
administra județul alături de comitetul permanent, aducându-se 
astfel, conștient, atingere principiului unității de acțiune, pentru ca 
prefectul să nu emită singur acte administrative56.

Apar apoi și primele teze ale autonomiei locale în viziunea 
Partidului Liberal. Ion C. Brătianu, în calitate de ministru de interne, 
propune prefecților, în 1867, o abordare mai democratică a guvernării 
locale, dar până la concurența intereselor locale cu cele generale ale 
guvernului. Prefectul trebuia să se împotrivească numai atunci când 
autoritățile locale „ar voii să smintească un interes general în folosul 
interesului local“57.

În anul 1872, sub guvernarea conservatoare a lui Lascăr Catargiu, 
este republicată, cu modificări, legea județeană din 1864, potrivit 
55 Manuel Guţan, Op. cit., p. 94–95.
56 C. G. Dissescu, Cursul de drept public român profesat la facultatea de drept din 
București, București, Stabilimentul grafic I. V. Socecu, 1892, p. 973–975.
57 Reforma administrativă. Ante-proect de lege generală pentru descentralizarea 
administrativă. Ante-proect de lege județeană, București, Imprimeriile 
„Independența”, 1921, p. 8.
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căreia prefectul nu mai este președinte al comisiei permanente58. 
Conform regulamentului de aplicare a legii consiliilor județene, 
adoptat în același an 1872, prefectul este delegatul guvernului pe 
lângă consiliul județean și comitetul permanent59.

O lege nouă este promovată la 1 martie 188360, de guvernul 
condus de Ion C. Brătianu, cu scopul de a modifica unele articole 
din legea județeană din 1864. Prefectul nu va mai executa deciziile 
consiliului județean, această atribuție revenind comitetului 
permanent, care va avea drept de control și asupra autorității 
executive din județ, adică a prefectului. Președintele comitetului 
permanent va putea cere concursul prefectului pentru executarea 
hotărârilor comitetului și ale consiliului județean, iar acesta este 
„obligat a da întotdeauna concursul cerut”, în afară de cazurile de 
recurs. Cu toate acestea însă, în realitate, comitetul era dependent 
de prefect61.

Legea pentru consiliile județene din 2 aprilie 1864 este republicată 
pe 21 mai 188662, în urma modificărilor ce i s-au adus prin legile din 
31 martie 1872, 1 martie 1883 și 12 aprilie 1886. 

O nouă lege cadru intră în vigoare la 1 noiembrie 1892. Aceasta 
stabilește că Regatul României se împarte în județe, plăși și comune, 
iar în fruntea administrațiilor acestora se află prefectul, subprefecții, 
respectiv primarii (art. 1, 5). Potrivit aceluiași act normativ, prefectul, 
ca reprezentant al puterii executive în circumscripția supusă 
administrației sale (art.  14), veghează la „menținerea drepturilor 
Statului” în raport cu cetățenii, județele, comunele și cu orice alte 

58 Lege pentru Consiliile Județene, promulgată la 31 martie 1864, cu modificațiunile 
introduse prin legea promulgată la 31 martie anul 1872, în Ioan M. Bujoreanu, 
Apendice la colecțiunea de legiuirile României vechi și noi câte s-au promulgat de la 
1 ianuarie anul 1871 până la 1 ianuarie 1875 și în continuațiune, București, Noua 
Typographie a Laboratorilor Români, 1875, p. 41–50.
59 „Monitorul Oficial al Românei”, nr. 75 din 2/14 aprilie 1872.
60 Lege pentru modificarea unor articole din legea consiliilor județene în vigoare, în 
„Monitorul Oficial al României”, nr. 269 din 1 martie 1883.
61 Paul Negulescu, Romul Boilă, Gh. Alexianu, Op. cit., p. 508–509.
62 Lege pentru Consiliile Județene, în „Monitorul Oficial”, nr. 39 din 21 mai 1886.
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persoane juridice și inspectează periodic subprefecturile și comunele 
din județ (art. 15)63. 

Potrivit legii pentru modificarea unor articole din legea pentru 
consiliile județene din 31 mai 189464, prefectul execută hotărârile 
consiliului județean și pe cele ale delegației județene. Mai mult decât 
atât, cea mai mare parte a atribuțiilor fostului comitet permanent 
intră în aria de competență a prefectului. Acestea fiind „atât de 
multiple și variate”, s-a considerat că prefectul ar fi fost „în imposi-
bilitate de a face față atâtor însărcinări ce apasă asupra lui atât ca 
reprezentant și agent al guvernului central cât și ca unic adminis-
trator al tuturor afacerilor și intereselor materiale și morale, așa de 
varii și numeroase”65. 

Legea asupra organizării poliției generale a statului, din 1 aprilie 
1903, îl înzestrează pe prefectul de județ cu dreptul de a da ofițerilor 
și agenților de poliție din județ „însărcinări speciale de serviciu” 
(art. 9), de a emite ordonanțe pentru menținerea ordinii și prevenirea 
infracțiunilor (art. 10) și de a cere, în cazul unor tulburări, intervenția 
armatei (art.11). Ca „măsură specială de siguranță”, prefectul are 
obligația să comunice direct ministrului de interne orice informație 
legată de „comploturi și uneltiri” (art. 13)66. 

Prefectul avea câte un subordonat în fruntea fiecărei plăși 
– subprefectul. Și acestă funcție publică va suferi transformări 
atât de formă, cât și de fond. Subprefectul, „agent administrativ 
exterior”, având „misiunea de a răspândi prin comune direcțiunea 
administrațiunei centrale”, are competențe teritoriale doar în plasa 
în care este numit. Atribuțiile suprefectului sunt stabilite de legea 
județeană, dar acestă funcție este menționată deja în Regulamentul 
organic (ca funcție aleasă). Deoarece plasa este un organism teritorial 
fără personalitate juridică, de nivel intermediar, între comune și 
63 Lege pentru organizarea autorităţilor administraţiei exterioare dependinte de 
Ministerul de Interne și fixarea circumscripţiunilor administrative, în „Monitorul 
Oficial”, nr. 169 din 1 noiembrie 1892.
64 „Monitorul Oficial”, nr. 46 din 31 mai 1894.
65 Paul Negulescu, Romul Boilă, Gh. Alexianu, Op. cit., p. 510.
66 „Monitorul Oficial”, nr. 1 din 1 aprilie 1903.
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județ, subprefecții plășilor au mai degrabă rol de comunicatori între 
primari și prefect, respectiv între primari și miniștri. Subprefecții 
sunt agenți ai poliției judiciare, dar față de statutul lor anterior, când 
erau și „judecători de pace”, în 1892 „au rămas aproape reduși la 
simplul rol de agenți electorali”67.

Din 1901, subprefectul poartă numele de revizor comunal68, 
iar din 1 mai 1904, inspector comunal69. Potrivit unor opinii, prin 
legea pentru organizarea comunelor rurale din 1 mai 1904, instituția 
subprefectului nu a fost decât cosmetizată terminologic. Subprefectul 
a fost numit inspector comunal doar „pentru a șterge amintirea 
relelor pe care subprefecții le-au lăsat la nivelul administrațiilor 
comunale”70. Chiar și așa, această lege alături de legea pentru organi-
zarea comunelor urbane din iulie 1894, cu modificările și completările 
ulterioare, au constituit cadrul general de funcţionare a administraţiei 
locale în Vechiul Regat71. 

După cum s-a văzut, prin legile din 1864, 1872, 1883 și 1894, 
prefectul, fiind și președinte al comitetului permanent al consi-
liului județean, era chemat să pună în executare deciziile consi-
liului județean sau ale comitetului72. Manuel Guțan apreciază că 
instituția prefectului de la 1864 se încadrează în „contextul mai 
larg al discontinuității instituționale ce a caracterizat procesul de 
modernizare a administrației publice locale românești în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea” și a fost distorsionată funcțional 
din cauza lipsei „de experiență și de înțelegere din partea 
guvernanților români”. Nu era cazul introducerii nici la 1864 a 
instituției prefectului politic și a celui administrativ, din cauza 
lipsei personalului calificat pentru aceste demnități. Oricum, sub 
domnia lui Alexandru Ioan Cuza, prefectul a fost doar „un simplu 
instrument în mâna guvernelor” și a perpetuat vechile raporturi 
67 C. G. Dissescu, Op. cit., p. 976–978.
68 Iulian Peter, Op. cit., p. 189.
69 Paul Negulescu, Romul Boilă, Gh. Alexianu, Op. cit., p. 554–555.
70 Manuel Guţan, Op. cit., p. 199.
71 Iulian Peter, Op. cit., p. 201.
72 M. Văraru, Op. cit., p. 206.
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dintre centru și teritoriu consacrate în perioada fanariotă și în cea 
a Regulamentelor organice73.

Juristul și omul politic bucovinean, Aurel Onciul, critica la 
rândul său modelul francez adoptat în Vechiul Regat. Acesta opina că 
în România, odată cu principiile Constituției franceze, s-a introdus 
și „imperfectul model francez al ierarhiei administrative”, în care 
prefecții sunt doar „simple instrumente”, miniștri fiind „singurii 
depozitari ai puterii administrative”74.

Ispravnicii din Basarabia și căpitanii din Bucovina

Până la semnarea tratatatului de pace ruso-turc de la 
București din 16/28 mai 1812, ținuturile din Basarabia au fost 
conduse de ispravnici (pârcălabi) numiți de divanul domnesc 
și înzestrați cu competențe de natură administrativă, judecăto-
rească și militară75. În timpul ocupației militare rusești, între anii 
1806 și 1812, în fruntea ținuturilor se aflau câte doi ispravnici, 
avându-i în subordine pe căpitanii de târguri (primarii), căpitanii 
de măzâli, vechilii localităților mai îndepărtate, pe administratorii 
plășilor (ocolașii) și pe primarii satelor76. Cercetător al istoriei 
Basarabiei, L. Kasso considera că ispravnicii, ocolașii și căpitanii 
„erau cu totul arbitrari și numai destituirea lor putea să aducă un 
corectiv  temporar”77.

73 Manuel Guţan, Op. cit., p. 122–126.
74 Aurel Onciul, Dreptul administrativ român, Viena, 1900, p.  26 apud Mircea 
Stoica,  Aspecte ale legislației și funcționării administrației locale în România 
burghezo-moșierească (1918–1944) în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai”, Series 
Iurisprudentia, Cluj, anul VIII, 1963, p. 21–34.
75 Tudor Pașcaneanu, Autonomia locală în Republica Moldova conform Constituției 
din 1994 și a legilor în vigoare, Teză de doctorat, Universitatea „Babeș-Bolyai” 
Cluj-Napoca, Facultatea de Drept, 2004, p. 39–40.
76 Alexandru Boldur, Op. cit., p. 6. 
77 Rusia pe Dunăre și înființarea Oblastiei Basarabia, Moscova, 1913, p.  204–205 
apud Alexandru Boldur, Op. cit., p. 6.
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După 1812, Basarabia este administrată printr-un sistem provi-
zoriu. Astfel, potrivit regulamentului de administrare provizorie a 
Basarabiei din 23 iulie 1812 și regulamentului despre instituirea a 
două departamente și a adunării comune din 2 februarie 1813, guver-
natorul civil concentra puterea administrativă a Basarabiei și numea 
ispravnicii în ținuturi. Aceștia, înzestrați cu competențe adminis-
trative și judecătorești, numeau ocolașii plășilor și vornicii satelor78. 
Ispravnicii erau numiți dintre moldovenii care au jurat credință 
Rusiei sau dintre ruși, însă nu și din rândul coloniștilor79.

La 29 aprilie 1818 se adoptă „Așezământul obrazovaniei oblastei 
Basarabiei” (Așezământul constituirii regiunii Basarabia), potrivit 
căreia isprăvnicia zemstvială, instituită în fiecare dintre cele șase 
ținuturi, era formată dintr-un căpitan ispravnic și patru zasedateli 
(asesori)80. Ispravnicul zemstvial avea atribuții polițienești și de 
ordine publică81.

Prin regulamentul pentru administrarea provinciei Basarabiei 
din 29 februarie 1828, se desființează autonomia provinciei și se 
crează instituții identice cu cele din guberniile rusești82. Până în 1868, 
căpităniile basarabene aveau în frunte prepoziţi districtuali însărcinaţi 
inclusiv cu atribuţii judecătorești, iar mai apoi căpitani districtuali83. 
Din 1869 se introduce și în Basarabia zemstva, după legea rusească 
din 1864. Instituție a administrației locale cu personalitate juridică, 
aceasta include atât un organ legislativ, cât și unul executiv84.

Judeţele basarabene sunt conduse între 1880 și 1918 de isprăv-
nicii, organe administrative colective ale căror membri erau numiţi de 
guvernator, la propunerea nobilimii85. Organizarea administrativă era 

78 Tudor Pașcaneanu, Op. cit., p. 40–41.
79 Alexandru Boldur, Op. cit., p. 12.
80 Tudor Pașcaneanu, Op. cit., p. 41–43, Alexandru Boldur, Op. cit., p. 49. 
81 Alexandru Boldur, Op. cit., p. 56–57.
82 Tudor Pașcaneanu, Op. cit., p. 44–48.
83 Ioan Silviu Nistor, Comuna și județul. Factori ai civilizației românești unitare. 
Evoluția istorică, Cluj-Napoca, Edit. Dacia, 2000, p. 112.
84 Tudor Pașcaneanu, Op. cit., p. 44–48.
85 Ioan Silviu Nistor, Op. cit., p. 108.
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legiferată prin regulamentul zemstvelor din 1890 și de regulamentul 
pentru comunele urbane din anul 189286. 

După ce votează, la 27 martie 1918, unirea Basarabiei cu 
România, Sfatul Țării solicită guvernului de la București păstrarea 
unor competențe (votarea bugetelor locale, controlul administrațiilor 
orașelor și zemstvelor, numirea funcționarilor) și menținerea, chiar 
și provizorie, a organizării administrativ-teritoriale. Autoritățile 
basarabene vor renunța la aceste pretenții, în aprilie 1919 teritoriul 
fiind deja împărțit în județe, conduse de prefecți, iar plășile, de 
subprefecți87.

La momentul instalării administrației militare austriece, în 
1  septembrie 1774, teritoriul ce cuprindea ținutul Cernăuți și trei 
pătrimi din ținutul Sucevei și care avea să primească numele de 
Bucovina88, nu avea un sistem administrativ unitar. Ținutul Cernăuți 
era condus de un staroste și includea ocolul Câmpulungului 
Moldovenesc, condus de un vornic numit de domn, pe când ținutul 
Sucevei avea în frunte un inspravnic și îngloba ocolul Câmpulungului 
Rusesc, administrat de un vornic numit de starostele de la Cernăuți89. 

În 1779, baronul Caron Ezenberg împarte teritoriul Bucovinei 
în cinci directorate, cu administrarea acestora și judecarea litigiilor 
locuitorilor fiind însărcinați directorii. Din anul 1783, Bucovina 
este împărțită în patru directorate, iar din 1850, în șase districte90. 
Districtele (bezirkshauptmannschaften) – unități administrativ-terito-
riale păstrate până în 1918 – sunt conduse de câte doi căpitani distric-
tuali (bezirkshauptleute), numiți mai târziu prepoziți districtuali 
(bezirksvorsteher). Aceștia au și atribuții judecătorești pe lângă cele 

86 Iulian Peter, Op. cit., p. 201.
87 Manuel Guţan, Op. cit., p. 242–243.
88 Dimitrie Onciul, Din trecutul Bucovinei, București, Institutul de arte grafice 
„Speranța”, 1915, p. 2.
89 Ion I. Nistor, Bucovina sub raportul politic și administrativ, București, Institutul de 
arte plastice Nicolae Stroilă, 1915, p. 5.
90 Gheorghe Cornea, Organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale în 
Ucraina – cu privire specială la regiunea Cernăuţi, Teză de doctorat, Cluj-Napoca, 
2002, p. 154–159.
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administrative, până în 1915, când le cedează judecătorilor de ocoale 
sau pretorilor (bezirksrichter). Raportul dintre căpitanul districtual și 
președintele țării a fost similar cu cel dintre subprefect și prefect din 
administrația Regatului României. Căpitanul districtual, principalul 
responsabil al administrației districtuale, îndeplinea, cu sprijinul 
funcționarilor de specialitate din subordine, atribuții dintre cele mai 
diverse: siguranță publică, salubritate, strângerea birurilor, suprave-
gherea activității primarilor, învățământ91. 

În 1868, ducatul Bucovinei este organizat în opt căpitănii distric-
tuale (ținuturi). Căpitanii ținuturilor sunt subordonați guvernatorului 
țării și au diverse sarcini, precum publicarea legilor, colectarea datelor 
statistice, starea civilă, ordinea publică, serviciul sanitar și veterinar92.

La 18 decembrie 1918, cu ocazia ratificării de către regele 
Ferdinand a decretului-lege privind unirea Bucovinei cu România,  
a fost semnat și decretul-lege privind administraţia Bucovinei. Un 
serviciu administrativ, creat din secretariate de serviciu pentru fiecare 
domeniu de activitate (interne, justiţie, finanţe, culte, industrie, 
comerţ etc.), urma să gestioneze administraţia fostei provincii 
austriece, dar sub guvernarea legilor în vigoare la acea dată. Noile 
reglementări urmau a fi adoptate, doar la nevoie, de către autorităţile 
de la București. Primii prefecţi români îi înlocuiesc pe cei austrieci 
abia în aprilie 192093.

Comes, comite suprem și főispán în Transilvania

Autonomia județeană în Transilvania se pare că izvorăște și din 
sistemul de cetăți necesar apărării în fața invaziilor și amenințărilor 
externe înființat de regele Ștefan I. Pentru a concentra puterea în 
propriile sale mâini, regele numește în fruntea circumscripției cetății 

91 Ion I. Nistor, Op. cit., p. 11–12.
92 Anibal Teodorescu, Op. cit., p. 62.
93 Mihai Vișan, Mircea Vasile Zaberca, Evoluţia administraţiei publice antebelice și 
interbelice românești, Timișoara, Edit. Mirton, 2008, p. 37–40.
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un prefect de cetate, numit comes, pentru a-i reprezenta întocmai 
voința și faptele. Comes-ul era comandantul oștii cetății, organul 
administrativ și judecătoresc al nobililor și instanță de apel pentru 
poporul de rând94.

Primele însemnări documentare privind comitatele și comiții 
apar în primii ani ai secolului al XII-lea. Astfel, în 1111, este pomenit 
Saul comite de Bihor95, iar în 1177, Toma comite de Cluj96. Conform altor 
surse, comes-ul Clujului este întâlnit documentar pentru prima dată în 
anul 1173, sub numele de Tamás, apoi în 1183, Gallus, și mai târziu, în 
1201, Pázmán97. În 1779, comitatul Cojocna, organizat după modelul 
celor din Ungaria, era condus de un comite suprem, doi judecători 
supremi, vicecomiți, accesori și judecători ai nobililor98.

Odată cu dezvoltarea unei aristocrații latifundiare, scade puterea 
regească, aceasta fiind astfel nevoită să-și împartă privilegiile cu 
aristocrația. În paralel, iobăgimea și populația devin tot mai interesate 
de viața cetății și își dau mâinile cu nobilimea de rând pentru a 
contracara ascensiunea politică a aristocrației latifundiare. Așa 
apar și primii funcționari aleși și încep a se înfiripa primele semne 
de autonomie și de independență a nobilimii. Odată cu ridicarea 
iobagilor cetății la rangul de nobili, dispar unele funcții, ca aceea de 
castelan, singurul locțiitor al comes-ului rămânând vice-comitele sau 
comes curialis castri. Funcția de căpitan dispare și ea, iar nobilimea 
(servientis regis) își alege din rândul ei judecătorul (judex servientium). 
Vicecomes-ul, cel mai înalt în rang dintre oficianți, este reprezentantul 
voinței populației din comitat, spre deosebire de comes, care repre-
zintă voința unitară a statului99. 

94 Ioan Alzner, Originea și dezvoltarea autonomiei județene în părțile ardelene, în 
„Revista administrativă”, anul III, 1924, nr. 10, p. 140–142.
95 Ștefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, vol. I, Cluj, Edit. Dacia, 1971, p. 100–101.
96 Ibidem, p. 133.
97 Balázs Éva, Kolozs megye kialakulása [Constituirea județului Cluj], Budapest, 
1939, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, p. 28.
98 V. Meruțiu, Județele din Ardeal și din Maramureș până în Banat. Evoluția terito-
rială, Cluj, Institutul de arte grafice „Ardealul”, 1929, p. 15.
99 Ioan Alzner, Op. cit., p. 140–142.



31

Nobilimea va avea un rol important și în evoluția instituției 
comitelui. Încă diploma solemnă emisă de regele Andrei II în 1222 
– Arany Bulla (Bula de Aur) – prevedea că aceștia nu au drept de 
judecată asupra bunurilor nobililor, decât în probleme financiare sau 
a dijmei și pot fi revocați din funcție pentru necinste sau șantaj asupra 
propriului popor100.

În vremea regilor din familia Árpád, comitatul era condus 
de comes castri, omul de încredere al regelui, înzestrat cu atribuții 
militare, judiciare, administrative și economice. Mai târziu, acesta 
este ajutat de un comes curialis castri, instituție ce devine în secolul 
al XIII-lea vicecomites, având la început atribuții juridice, fiind și 
președintele tribunalului101. Comes castri avea drept de judecată 
asupra celor ce locuiau în cetate, instruia militarii și, alături de aceștia, 
îl însoțea pe rege în războaie, asigura siguranța cetății și capacitatea 
ei de apărare102. 

Până în cea de-a doua jumătate a secolului al XIII-lea, comes-ul 
regal avea drept de judecată asupra tuturor domeniilor, cu excepția 
celor ce aparțineau episcopului Ardealului. Mai târziu, comes-ul a fost 
numit de voievod și era ajutat de doi pretori103. 

Județele-cetate (vármegye) din Transilvania au fost, așadar, la 
început, sisteme regale. În fruntea acestora, regele numea un comite 
responsabil doar în fața sa și îl înzestra cu puteri depline104. 

După adoptarea legii XVI din 1291, fiecare comitat va avea 
patru pretori, iar comitatele vor fi împărțite în patru preturi, 
respectiv plăși. Până în secolul al XIX-lea, când preturile vor primi 

100 Osváth Gyula, A vármegyei autonomia és a vármegyei tiszviselők 1848 előt 
[Autonomia comitatului și funcționarii comitatenși înainte de 1848], Budapest, 
Politzer Zsigmond és fia bizománya, 1911, p. 10.
101 Ioan Zileriu, Rolul subprefectului în administrația județeană, în „Revista adminis-
trativă”, anul III, 1924, nr. 21, p. 316–321.
102 Pesty Frigyes, A magyarországi várispánságok története különösen a XII. században 
[Istoria cetăților comitatense din Ungaria, în special, în secolul al XII-lea], Magyar 
Tudományos Akademia, Budapest, 1882, p. 94.
103 Balázs Éva, Op. cit., p. 63–65.
104 Osváth Gyula, Op. cit., p. 8–9.
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denumirea reședințelor lor, acestea poartă numele pretorilor, care 
erau însărcinați în principal cu atribuții judecătorești105. Legea LX 
din 1486 stabilea că regele va numi în fiecare comitat un comite 
corespunzător pentru o astfel de demnitate, dintre baroni sau 
moșierii cu stare. Demnitatea de comite incumba îndeplinirea 
a trei condiții: jurământul, instalarea în funcție și scrisoarea de 
credință. Conform dispozițiilor decretului II din 1435, viitorul 
comite făgăduia prin jurământ că va fi servitorul dreptății pentru 
săraci și pentru bogați, fără părtinire106.

În epoca modernă, comitele transilvănean a purtat numele de 
főispán, termen compus din fő (principal, în limba maghiară) și ispán 
sau spán – la origine spanu sau supanu (din limba slavă)107. Termenul 
de főispán corespunde în limba latină celui de comes supremus, iar 
în limba germană, celui de obergespan. Numit odinioară várispán 
(vár – cetate, în limba maghiară), főispán-ul concentra în mâinile 
sale întreaga putere executivă regească, fiind însărcinat cu apărarea, 
administrarea și judecarea treburilor curții cetății (curia). Főispán-ul 
(comes castri) era ajutat în problemele de apărare de un ofițer (major 
exercitus), iar în cele de administrație și justiție, de judecătorul cetății 
(comes curialis castri)108. 

Ispán semnifica, în sens larg, un conducător cu atribuții prepon-
derent judecătorești sau un titlu de rang superior acordat unei 
persoane. Ispán-ul, corespondentul maghiar al termenului comes, își 
primea numele după sarcinile pe care le îndeplinea. El putea fi însăr-
cinat cu conducerea sau administrarea curții (udvarispán), a capelei 
(kápolnaispán), cu diferite atribuții financiare (harmincadispán, 
pénzverőispán, sókamaraispán, urburaispán). De asemenea, putea fi 
desemnat conducător al unor grupuri etnice precum beșenegii sau 
secuii (besenyőkispánja, székelyeispán). Numele de ispán îl purtau 
și principalii conducători ai curților domnești. În sens strict, acesta 
105 Ibidem, p. 108.
106 Ibidem, p. 11–13.
107 George Barițiu, Dicționariu ungurescu-romanescu. Magyar-román szótár, Brașov, 
Tipografia Römer & Kramner, 1869, p. 263.
108 Márkus Dezső, Op. cit., p. 688.



33

era un funcționar numit în fruntea unui comitat (sau a mai multora, 
până în perioada arpadiană) de către rege, după preferința acestuia, 
numirea făcându-se pe o perioadă limitată de timp. Alegerea 
ispánilor se făcea, până la mijlocul secolului al XIV-lea, dintre baroni. 
Atribuțiile acestora s-au modificat de mai multe ori. Din secolul al 
XIV-lea, ispán-ul este președintele sedriei (tribunalului comitatului) 
și comandantul militar al județului. Ispán-ul putea reține o parte din 
impozitele, veniturile și taxele vamale colectate în comitat, precum 
și întregul venit al cetății regale. Pe locțiitorul său, numit până în 
secolul al XIII-lea udvarispán (udvar – curte, în limba maghiară), 
apoi alispán, îl desemna din rândul familiaris-ului. Denumirea de 
ispán s-a transformat treptat în cea de főispán109. 

Vicecomes-ul era primul funcționar al comitatului. În exercitarea 
atribuțiilor sale judecătorești, militare și polițienești, comes regius sau 
comes parochialis era ajutat de funcționari adjuncți, încă din timpul 
regelui Ștefan I. În perioada arpadiană, vicecomes-ul nu este numit de 
rege, ci de comes, care îi stabilește atribuțiile și limitele de competență110.

Alispán-ul (al – sub, adjunct, în limba maghiară) era funcționarul 
comitatens numit de ispán la sfârșitul secolului al XIII-lea, apoi din 
secolul al XV-lea de főispán, din rândul familiaris-ului ca locțiitor al 
său. Începând cu mijlocul secolului al XIV-lea, alispán-ul va ocupa un 
loc principal în administrația și în justiția comitatului111.

Conform decretelor LX din 1486 și LXXX din 1492, vice-comitele 
este ales dintre nobilii cei mai de frunte din comitat112. Legea LXXI 
din 1498 stipula competențe comune pentru comite, vice-comite și 
prim-pretori: vor judeca toate cazurile ce intră în competența lor, vor 
face dreptate tuturor și vor pune în executare hotărârile luate, sub 
sancțiunea destituirii din funcție113. În baza legii II din 1504, comitele 

109 Magyar Nagylexikon, Tizedik kötet, Budapest, Magyar Nagylexikon Kiadó, 2000, 
p. 52. 
110 Márkus Dezső, Op. cit., p. 194–195.
111 Magyar Nagylexikon, Első kötet, Budapest, Magyar Nagylexikon Kiadó, 1999, 
p. 504–505. 
112 Ioan Zileriu, Op. cit., p. 316–321.
113 Osváth Gyula, OP. cit., p. 88.
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alege vice-comitele din rândul nobililor din comitat, cu „învoirea și 
consimțământul locuitorilor”114. Nobilimea reușește să impună, în 
1595, ca vice-comitele să conducă administrația comitatului, comitele 
rămânând doar cu funcția de reprezentare a regelui în comitat și cu 
competența numirii unor funcționari115. 

Atribuțiile comitelui sunt stabilite printr-o instrucțiune din 
anul 1768: este președintele tribunalului comitatens, supraveghează 
activitățile economice, stabilește ordinea de zi și convoacă ședințele 
comitatului, iar odată la trei ani înlocuiește o parte din funcționari116. 
Legea I din 1883 stabilea deja condiții de studii atât pentru funcționari, 
cât și pentru vice-comite117. În judecătoria comitatului (forumul 
vicecomitis), vice-comitele, împreună cu un pretor și câte un jurat, 
judeca în procesele civile118. În Transilvania, adjunctul judecătorului 
regesc în scaunele secuiești și locțiitorul comes-ului în ținuturile 
săsești erau aleși direct de cetățeni119. 

În perioada burgheziei, főispán-ul, numit de rege la propunerea 
ministrului de interne, reprezenta guvernul în relația cu autoritățile 
administrative (ale comitatului și orașului cu drept jurisdicțional). 
Atribuțiile i-au fost stabilite prin legile XXI din 1866 și XLII din 1870. 
Pe lângă dreptul de a inspecta și controla, főispán-ul avea și drept 
jurisdicțional excepțional asupra organelor autonomiei locale sau ale 
administrației de stat de nivel intermediar120. 

Principalele legi administrative sunt adoptate în Transilvania 
între anii 1883 și 1902: legea XLIV din 1883 privind finanțele publice, 
legea XXI din 1886 despre jurisdicții, legea XXII din 1886 despre 
comune, legea XXXIII din 1891 despre administrarea comitatelor, 
legea XX din 1901 a simplificării administrative și legea III din 1902 
privind finanțele comitatelor.

114 Ioan Zileriu, Op. cit., p. 316–321.
115 Márkus Dezső, Op. cit., p. 194–195.
116 Ioan Alzner, Op. cit., p. 140–142.
117 Ioan Zileriu, Op. cit., p. 316–321.
118 Magyar Nagylexikon, Első kötet, p. 504–505. 
119 Márkus Dezső, Op. cit., p. 194–195.
120 Magyar Nagylexikon, Első kötet, p. 205. 
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Potrivit dispozițiilor legii XXI din 1886, congregațiile exercită 
administrația autonomă și „mijlocirea” administrației de stat (§  2). 
Comitele suprem conduce ședințele adunării generale, calitate în care, 
în caz de indisponibilitate, putea fi înlocuit de vice-comite (§ 45). În 
fruntea comitatelor și orașelor cu drept de jurisdicție stătea comitele 
suprem, numit și revocat de rege la propunerea ministrului de interne 
(§ 56). Comitele suprem reprezenta puterea executivă și îndeplinea 
atât atribuții de stat, cât și de administrare a jurisdicției. În prima sa 
calitate, putea să prezinte rapoarte miniștrilor din oficiu ori la solici-
tarea acestora, să solicite de la structurile centrale informări despre 
anumite situații concrete. Comitele suprem putea să facă propuneri în 
cazul unor numiri sau avansări în funcții și era consultat de ministrul 
de resort în cazul numirilor importante. În cea de-a doua calitate, el 
controla administrația autonomă a jurisdicției, veghea la respectarea 
intereselor administrației de stat, verifica activitatea funcționarilor și 
numea în funcții publice (§ 57). 

Comitele suprem era subordonat direct ministrului de interne 
(§  58), dar era chemat să depună un jurământ în fața adunării 
generale (§  60). Funcționari centrali ai comitatului erau: vice-
comitele, prim-notarul și vice-notarii, prim-fiscalul și vice-fiscalii, 
președintele și asesorii sedriei orfanale, protomedicul, prim-cassarul, 
controlorul, prim-contabilul, arhivarul, funcționarul de evidență al 
sedriei orfanale, contabilul sedriei orfanale și veterinarul. Funcționari 
externi erau: pretorul si vice-pretorii, medicul cercual, veterinarul 
cercual și contabilul cercual (§ 67)121. 

Legea XLII din 1870 privind organizarea congregațiilor stipula 
că scaunele secuiești, comitatele, unele sectoare sau ținuturi, precum 
Făgăraș sau Năsăud, orașele libere regești și o serie de orașe precum 
Oradea, Zalău, Hunedoara sau Cojocna se bucură de statutul de 
congregații autonome. Comitele suprem este președintele adunării 
generale (§ 41), din care fac parte vice-comitele, notarul, prim-fiscalul, 
precum și alți funcționari ai comitatului (§  47). În calitatea sa 

121 1886 évi XXI törvénycikk, a törvényhatóságokról, „Országos Törvénytár” [Colecția 
legislației naționale], 1886, julius, 8.
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de reprezentant al puterii centrale, comitele suprem controlează 
administrația autonomă a jurisdicției, asigură respectarea intere-
selor statului, convoacă comisia de cenzori (scontralis), verifică 
anual activitatea funcționarilor, suspendă funcționarii dovediți de 
neglijență în serviciu, cu excepția vice-comitelui și a primarului 
(§ 53). Vice-comitele, primul funcționar al comitatului, conduce în 
numele jurisdicției administrația comitatului și pune în executare 
hotărârile adunării generale sau ale guvernului (§ 58)122.

Începând cu anul 1874, legea XXXIX permite cumulul demnității 
de comite suprem al comitatului cu cea de comite suprem al orașelor 
libere regești sau al celor cu drept jurisdicțional123. În 1908, comitetul 
jurisdicțional al comitatului Cojocna număra 354 de membri viriliști 
și aleși, între care se regăseau comitele suprem, vice-comitele, 
dar și funcționarii centrali și cei exteriori124. În același an, corpul 
funcționarilor comitatenși, personalul auxiliar și de întreținere se 
subordonau comitelui suprem al comitatului Cojocna și orașului 
Cluj, contele Miklós Bánffy. Acesta, ajutat de un secretar, coordona 
activitatea întregului aparat al funcționarilor centrali125. 

La o primă vedere, regimul legilor maghiare conferă o largă 
autonomie comitatelor, însă aceasta este semnificativ restrânsă prin 
puterea excesivă acordată reprezentanților statului. În practică, 
ministrul, comitele și pretorii aveau posibilitatea să dispună oricând 
destituirea sau înlocuirea funcționarilor, doar invocând o urgență 
(§ 57, 64, 65, 66 din legea XXI și § 94 din legea XXII). Comitele avea o 
atât de mare autoritate, încât opinia sa era întotdeauna dominantă126. 

122 1870 évi XLII törvénycikk, a köztörvényhatóságok rendezéséről, Az 1870-ik évi 
törvények gyüjteménye. Hivatalos kiadás, [Colecția legilor din anul 1870. Ediție 
oficială], Pest, Kiadja Ráth Mór, 1870, p. 270.
123 Az 1874-ik évi törvények gyüjteménye. Hivatalos kiadás, [Colecția legilor din anul 
1874. Ediție oficială], Pest, Kiadja s nyomtatja Vodianer, 1875, p. 296.
124 Kolozsvármegye közigazgatási beosztása 1908 évben [Împărțirea administrativă a 
comitatului Cluj în anul 1908], Kolozsvár, „Ellenzék” könyvnyomda, 1908, p. 70–101.
125 Ibidem, p. 9–15.
126 Julien M. Peter, L’administration locale en Transylvanie, în „Revista de drept 
public”, anul IX, 1934, nr. 9–12, p. 339–361.
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Referindu-se la autonomia locală din Transilvania, Iulian Peter, 
fost inspector general administrativ, opina că aceasta era limitată de 
puterile discreţionare acordate comitelui suprem (ispán) și repre-
zentanţilor guvernului127. O poziție similară găsim la Victor Onișor. 
Comitele din Ardeal nu este „organ activ” al administrației generale 
sau regionale, el este „organul de control și supraveghere al puterii 
executive” în comitat. Chiar și așa, puterile comitelui din Ardeal „nu 
sunt cu nimic inferioare” celor ale prefectului din Vechiul Regat128.

Istoricul Ștefan Pascu considera „norocoasă” regalitatea maghiară 
în încercarea sa de a introduce alte instituții „de mai modestă însem-
nătate în raport de aceea a voievodatului”, precum cea de comite. 
Profesorul Pascu susținea că, din cauza rezistenței vechilor instituții 
teritorial-administrative (districte, cnezate românești), în unele zone 
comitatele nu au putut lua locul acestora129.

Între funcțiile de praefectus, comes, főispán și prefect nu se pot 
identifica, așadar, relații de congruență, cel mult poate fi reținut un 
criteriu de asemănare, acela de demnitar cu atribuții administrative și 
judecătorești, numit într-un teritoriu.

127 Iulian Peter, Op. cit., p. 202.
128 Victor Onișor, Tratat de drept administrativ român, Cluj, Tipografia Dr. Sebastian 
Bornemisa, 1923, p. 119.
129 Ștefan Pascu, Op. cit., p. 99.
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JUDEŢUL CLUJ

Istoric, toponimie, organizare și populație

JUDEȚUL ESTE, PRIN DEFINIȚIE, cea mai mare entitate 
administrativă a României, reprezentată de un teritoriu de dimensiuni 
diferite, stabilite în general în funcție de particularitățile geografice, 
teritorial-istorice și social-economice, înglobând mai multe localități 
urbane și rurale, dispunând de un însemnat potențial de resurse 
naturale și umane și beneficiind de autonomie social-culturală și 
economică130.

Termenul provine, potrivit unor surse, din latinescul iudicium 
(scaun de judecată), deoarece capul județului avea mai degrabă 
atribuții judecătorești131. Alți autori atribuie termenului de județ 
originea în judex132 sau consideră cuvântul județ ca un hibrid 
provenind din românescul jude (din judex) și finala slavonească 
a lui sudeț. Este posibil ca denumirea de județ să se fi dat celor 
ce conduceau administrațiile și judecau în teritorii, iar apoi și 
circumscripției teritoriale supuse jurisdicției lor133. Conform 
altor păreri, județele provind din slavonescul jupe, ce semnifica o 
categorie de unități teritoriale134.

130 Ion Iordan, România, încotro? Regionalizare, cum? când?, București, Edit. CD 
Press, 2003, p. 19–20.
131 Mihai T. Oroveanu, Istoria dreptului românesc și evoluţia instituţiilor constituţi-
onale, București, Edit. Cerma, 1992, p. 139.
132 C. G. Dissescu, Op. cit., p. 970–971.
133 Paul Negulescu, Istoricul județelor..., p. 82–105.
134 Gavril Ursu, Dicționar enciclopedic administrativ, Cluj, Tipografia „Cartea 
Românească”, 1935, p. 352–353.



39

Apariția comitatelor din Transilvania este datată, conform unor 
cronici maghiare, între anii domniei regelui Ștefan I (997–1038). 
Într-un document al regelui Andrei III din anul 1191, se vorbește 
despre provincie, iar în 1205, în Váradi Regestrum, despre provincio 
și comitatus135. 

De altfel, în Transilvania secolului al XII-lea, comitatul și cetatea 
existau simultan, însă numai până în secolul următor, când se vor 
contopi. Comitatul era condus de comite (ispán), secondat de un vice-
comite și de pretori. Cetățile erau conduse de castellanus sau várnagy 
(mai marele cetății, în limba maghiară)136. După opinia istoricului 
Ștefan Pascu, comitatul transilvănean s-a născut chiar în jurul cetății 
(castrum), perioadă în care castelanul (comes) conducea atât cetatea, 
cât și comitatul. Nu în jurul fiecărei cetăți regale s-a format însă câte 
un comitat, la fel cum într-un comitat puteau exista mai multe cetăți 
regale137. Potrivit unui fost prefect al județului Bihor, Julien Peter138, 
de naționalitate elvețiană, comitatul ar avea originea în conquête 
(cucerire, în limba franceză) fiind la început o unitate administrativă 
feudală, creată prin lege139.

Nici în secolul al XV-lea, Transilvania nu avea încă o organizare 
teritorială omogenă. Secuii erau conduși de un comite numit de 
rege în fruntea ținutului secuiesc, iar ținutul era împărțit în șapte 
ocoale, conduse de câte un maior (főhadnagy). Sașii locuiau în 
ținuturi și în subdiviziuni ale acestora (scaune), având în frunte câte 
un judex regalis de același rang cu comitele secuilor. Românii din 

135 Gavril Ursu, Op. cit., p. 352–353.
136 Idem.
137 Ștefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, vol. IV, Cluj-Napoca, Edit. Dacia, 1989, 
p. 107.
138 Erik Colban, secretarul general al Ligii Națiunilor Unite, în 1923, despre prefectul 
județului Bihor, Julien Peter: „Prefectul este de naționalitate elvețiană, dar trăiește în 
România de 14 ani, cred, s-a căsătorit cu o doamnă româncă, și, desigur, judecând 
după atitudinea sa din timpul discuțiilor avute pe teme școlare și bisericești în cursul 
vizitei noastre, susține o linie destul de naționalist-românească”, Gheorghe Iancu, 
Problema minorităților etnice din România în documente ale Societății Națiunilor 
1923–1932, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2002, p. 100.
139 Julien M. Peter, Op. cit., p. 339–361.
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Banatul Severinului erau organizați în districte, conduse de câte un 
castelanu. La Caransebeș funcționa un comite, ținutul Făgărașului era 
condus de boieri, iar Maramureșul, de un voievod numit „comes al 
Maramureșului”140. Din anul 1867, Transilvania se compune din opt 
comitate, patru ținuturi și 14 scaune141.

Prin Decretul IV al Consiliului Dirigent, dat la 7 februarie 1919 
„în scopul de a fixa unitar unele denumiri în limba română din legile 
și normele de până acum”, în locul comitatul se va folosi termenul de 
județ142. Așadar, începând cu 1919, județul transilvănean va coincide 
ca noțiune cu cel din Vechiul Regat143.

Comitatul Cojocna ocupa treimea sudică a părții de sus a 
bazinului transilvan. Inițial, partea superioară a bazinului Someșului 
Mic și zona geografică închisă cuprindeau între ele un subgrup al 
triburilor care au cucerit teritoriul. Din această arie s-a dezvoltat 
ulterior teritoriul comitatului, delimitat la est de munții Kelemen, 
respectiv de vârful Közbérc, iar la sud-vest, de valea Almașului144.

Comitatul Cojocna este menționat documentar pentru prima 
oară în anul 1175145, iar după alte surse, ceva mai târziu, în 1177146. 
Având în principal un rol de apărare, regele va numi aici un comite 
grăniceresc (határispán)147. Conform unor mărturii germane, în urma 
năvălirii tătare, cetatea Clujului a fost pustiită aproape în totalitate. În 
timpul domniei regelui Ștefan V, cetatea a fost repopulată. În 1316, 

140 Gavril Ursu, Op. cit., p. 353.
141 Hivatalos statisztikai közlemények [Publicații statistice oficiale], I. Évfojam, 
I. Füzet, Pest, Emich Gusztáv magy. akad. nyomda, 1868, p. 65.
142 „Gazeta Oficială publicată de Consiliul Dirigent al Transilvaniei, Banatului și 
ținuturilor românești din Ungaria”, nr. 7–12 din 22 februarie 1919.
143 Victor Onișor, Principii de organizare administrativă a Ardealului în „Arhiva 
pentru știința și reforma socială”, anul II, 1920, nr. 1–3, p. 1–24.
144 Györffi György, Az Árpád-kori magyarország történeti földrajza [Geografia 
istorică a Ungariei din perioada Arpadiană], vol. III, Budapest, Akadémiai Kiadó, 
1987, p. 325.
145 Gavril Ursu, Op. cit., p. 353.
146 Istoria României în date, București, Edit. Encicopedică Română, 1971, p. 62.
147 Magyar Nagylexikon, Tizenegyedik kötet, Budapest, Magyar Nagylexikon Kiadó, 
2000, p. 209. 
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sub regele Carol Robert de Anjou, Clujul devine oraș, iar un anume 
János, fiu al lui Henning, este numit comite suprem al comitatelor 
Bistrița și Cojocna, precum și al orașului Cluj148. În 1484, regele Matia 
decretează autonomia comitatelor, astfel că, de la acea dată comitele 
Cojocnei va administra comitatul, ajutat de doisprezece jurați149.

Originea numelui Cluj este legată, conform unor surse, de 
latinescul Clusium, Clus sau germanicul Klausenburg, iar după 
alți cercetători, numele provine din Kolos (Kulus, Kolos, Klus)150. 
Numele Cluj, potrivit unei opinii cvasiunanim împărtășite, provine 
de la tipul cetății, de „închizător de drum”, în măsura în care acesta 
era într-adevăr numit clus151. Trebuie menționat că nici comitatul 
Cojocna nu era diferit de celelalte, deoarece și pe teritoriul acestuia 
existau drumuri cu acces interzis, baze de apărare și porți, la fel ca 
în celelalte cetăți de graniță (Turda, Dăbâca), locuri în care comitele 
ridica blocaje împotriva atacurilor dușmanilor152. De aceea, cel 
puțin din această perspectivă, este cât se poate de relativă caracte-
ristica atribuită, aceea de teritoriu „închis”, inaccesibil și apărat din 
punct de vedere militar. 

Este interesant de observat că numele viitorului județ Cluj este 
menționat pentru întâia oară, în înscrisuri, alăturat termenului de 
comes. Numele Clus era cunoscut încă din perioada arpadiană, însă 
apare pentru prima dată într-un manuscris abia în anul 1177, alături 
de comes: „Thomas comes Clusiensis”. În documentele oficiale apare 
ceva mai târziu: în 1213, castrenses de Clus (locuitorii cetății Cluj), în 
1257, Kulusvar, iar în 1275, Cluswar in comitatu clws153. 

Așadar, cetatea Clujului s-a numit în 1173 Clus (Castrum Clus), 
în 1183, Culus, apoi Kluzs, Kuluzs și Kolozs. Acestui cuvânt străin 
– Clus – maghiarii i-au aplicat încă de la început regulile fonetice 

148 Györffi György, Op. cit., p. 357–358.
149 Gavril Ursu, Op. cit., p. 353.
150 Györffi György, Op. cit., p. 218.
151 Ibidem, p. 357.
152 Ibidem, p. 218.
153 Fodor András, Kolozsvári képeskönyv [Album clujean], Edit. Gloria, Cluj-Napoca, 
2002, p. 5
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proprii, inserând între primele două consoane o vocală, iar ultima 
literă – s, au înlocuit-o cu una mai moale – zs (j). Ca nume de botez, 
Kolozs (Cojocna) este pomenit sub diverse forme (Choloz, Kolos, 
Kolus, Kulus, Kolus) încă din anul 1217, sau conform altei mărturii, 
din 1498. Trebuie menționat aici că numele Claudiopolis datează 
din anul 1559, când numele Kolozsvár era deja scris în 49 de feluri 
diferite154. Istoricul Sándor Márki subscrie la opinia lui András 
Huszti, veche de 180 de ani, conform căreia din numele vechi roman 
Clusa provin românescul Kluzs (Cluj), maghiarul Kolozs, săsescul și 
germanicul Clausa155. 

Așadar, comitatul s-a numit inițial Cojocna (Kolozs)156, localitatea 
Cojocna (azi – comună în județul Cluj) fiind atestată documentar în 
1199 sub numele de Clus157. Unii cercetători opinează că localitatea 
este mai veche decât Clujul, deoarece orașul ar fi fost întemeiat chiar 
de locuitorii Cojocnei. Așezarea fiind deja celebră pentru vechile sale 
mine de sare, pentru a nu fi confundată cu cetatea Clujului, primește 
numele de Kolozs-Akna (akna – ocnă, în limba maghiară) din care 
va rămâne mai târziu doar Kolozs (Cojocna), iar cetatea Clujului se 
va numi, tot de atunci, Kolozs-vár. De altfel, acest lucru se pare că 
a fost consemnat într-un act de recensământ oficial din anul 1733: 
„Cluj-ocna este cel mai vechi orășel al comitatului, de la care și-a luat 
numele comitatul și orașul Cluj”158.

Potrivit unei legende, numele cetății Kolozs a fost atribuit chiar 
de către locuitorii localității Cojocna (Kolozs). La un moment dat, 
cetatea Claudiopolis fiind mai puțin locuită, a fost înconjurată de o 
154 Márki Sándor, Kolozsvár neve [Numele Clujului] în „Földrajzi közlemények”, 
XXXII kötet, Budapest, Magyar Földrajzi Társaság, 1904, p. 398–419.
155 Ibidem, p. 398–419 apud Huszti András, Ó- és új Dácia az az Erdélynek régi és 
mostani állapotjáról való História, a melyben elé adattatik ennek az országnak Régi 
és mostani lakóssainak eredete, nevekedése és némellyeknek elenyészése, a magyar 
királyok, vajdák és fejedelmek alatt való állapottjával egybe, mellyet mutató táblával 
megbővítvén a maga költségén ki-adott Dienes Sámuel, Viena, 1791, p. 31.
156 O. G. Lecca, Op. cit., p. 143.
157 Magyar Nagylexikon,Tizenegyedik kötet, p. 202. 
158 Petru Borteș, Călăuza orașului Cluj și a imprejurimilor cu noul plan al orașului, 
Cluj, Tipografia Dr. S. Bornemisa, 1923, p. 14.
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pădure deasă. Un păstor din micul orășel Cojocna, căutându-și turma 
rătăcită, la o distanță de șapte mile, a descoperit cetatea. Anunțându-i 
pe locuitorii Cojocnei, aceștia au fost încântați de frumusețea locului 
și de apa curgătoare, și-au părăsit localitatea lipsită de apă potabilă 
și s-au mutat în cetate, numind-o după orășelul din care au venit 
– Kolozs-vár159.

În secolul al XIV-lea, adunarea comitatensă și-a ținut deseori 
ședințele în Cojocna, vestit centru al extracției de sare încă din secolul 
al XI-lea. În 1470, regele Matia donează comuna Cojocna orașului 
Cluj și îi înzestrează pe locuitorii acesteia cu privilegiile de care se 
bucurau deja clujenii. De la sfârșitul secolului al XVI-lea, orașul Cluj 
oferea spre exploatare zăcămintele de sare de la Cojocna, localitate ce 
va deveni, începând cu anul 1876, oraș cu consiliu160. În anul 1912, 
Cojocna este în continuare oraș cu consiliu, având același statut ca și 
Brașovul, Sibiul sau Baia Mare161. În 1918, comuna Cojocna este încă 
parte administrativă a municipiului Cluj.

Comitatul Cojocna, dezvoltat în jurul cetății Cluj, era compus, 
în secolul al XV-lea, din șase cetăți (Almaș, Bologa, Gilău, Leta, Cluj 
și Feneș), unsprezece orașe (Almaș, Huedin, Batos, Buza, Aghireș, 
Gilău, Cojocna, Cluj, Mănăștur, Reghin și Teaca) și 285 sate. În scrieri 
datate din anul 1779, comitatul Cojocna aduna un singur oraș, 5 
opide (târguri) și 197 sate. La 1808, comitatul este împărțit în două 
cercuri: superior (șase plăși) și inferior (șase plăși)162.

Mai târziu, comitatul Cojocna este împărțit în două cercuri, 
processus superioris și processus inferioris, compuse la rândul lor din 
plăși, respectiv sate. În perioada cuprinsă între 21 septembrie 1849 
și 30 noiembrie 1854, comitatul devine cerc aparținător de districtul 
Cojocna, alături de alte cercuri. Cercul Cojocna este compus din 
subcercurile Huedin, Almașu Mare, Gilău, Baciu, Cojocna și 
Răscruci. Din 30 noiembrie 1854, Transilvania este împărțită din 
159 Péter Pál, Pataki István, Gyergyai Pál, Füzéri György, Kolozsvár leírása 1734-ből 
[Descrierea Clujului din anul 1734], Kolozsvár, Minerva Rt. kiadása, 1944, p. 12.
160 Magyar Nagylexikon,Tizenegyedik kötet, p. 202. 
161 1912 évi LVIII törvénycikk a városok fejlesztéséről.
162 V. Meruțiu, Op. cit., p. 15, 74–76. 
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punct de vedere administrativ-teritorial în prefecturi. Prefectura 
Cojocna este împărțită, la rândul ei, în șase preturi (Răscruci, 
Cluj, Turda, Gilău, Huedin și Bădeni)163. De asemenea, prefectura 
Cojocna cuprindea un oraș (Clujul), 8 târguri și 248 de sate cu 
186.885 locuitori (113.481 români, 58.466 maghiari, 14.933 alte 
„neamuri”)164. Această formă de organizare se păstrează până în 15 
aprilie 1861, când Cojocna devine din nou comitat165. Comitatul 
Cojocna, cu cele 220 de comune ale sale plătitoare de impozite, era 
în 1868 al doilea mare contributor al principatului, având suprafața 
totală de 811.163 iugăre (468.446 hectare), ceea ce reprezenta 8,33% 
din suprafața Transilvaniei166.

În baza legii XXXIII din 1876, are loc o reorganizare a terito-
riilor comitatelor, ocoalelor (districtelor), scaunelor și ținuturilor. 
Comitatul Cojocna, cu reședința la Cluj, pierde teritorii ce se vor 
anexa unor comitate nou înființate (Turda-Mureș și Turda-Arieș), dar 
dobândește localitatea Cojocna și o parte a comitatului Dăbâca167. În 
anul care a urmat, legea I a modificat din nou teritoriul comitatului, zece 
comune fiind cedate comitatelor Sălaj, Turda-Arieș și Mureș-Turda, dar i 
se anexează alte 33 de comune provenite din comitatul Dăbâca, precum 
și Cojocna, menționată distinct168. Prin legea LXIII din 1881, comuna 
Feleac trece din jurisdicția orașului liber regesc Cluj în jurisdicția 
comitatului Cojocna169.

Comitatul Cojocna este împărțit, la 1895, în opt cercuri (Gilău, 
Urmenișul de Câmpie, Huedin, Mociu, Cluj, Almaș, Teaca și Nadăș), 
având suprafața de 5.149,25 km2 și o populație de 225.199 locuitori170. 

163 ANSJC, Prefectura județului Cluj. Registre contemporane de evidență, 2007, p. 2.
164 V. Meruțiu, Op. cit., p. 77.
165 ANSJC, Prefectura județului Cluj. Registre contemporane de evidență, 2007, p. 2.
166 Hivatalos statisztikai közlemények..., p. 65.
167 Ladik Gusztáv, A közigazgatás egyszerüsitése. Törvényhatóság. Község [Simplificarea 
administrativă. Jurisdicție. Comună], Budapest, Grill Károly könyvkiadóvállalata, 
1909, p. 275.
168 Ibidem, p. 285.
169 Ibidem, p. 294.
170 Fodor András, Op. cit., p. 4.
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Populația este în creștere, de la 177.627 locuitori în 1869, la 225.879 
în 1910171. În anul 1912, suprafața comitatului se reduce la 4.844 km2, 
distribuită în nouă plăși, 234 de comune și un oraș cu consiliu 
(Cojocna). În 1914, comitatul revine la suprafața de 5.149,25 km2, iar 
numărul locuitorilor crește la 253.656172.

În 1921, județul Cojocna, cu reședința la Cluj, era compus din 
zece plăși: Borșa, Cluj (Centrală), Cojocna, Gilău, Hida, Huedin, 
Mociu, Ormeniș, Sărmaș și Teaca173. Trei ani mai târziu, este împărțit 
în zece plăși, 79 de secretariate și 238 de comune174. Înainte de reorga-
nizarea administrativ-teritorială, în anul 1925, populația județului 
din cele zece plăși se ridica la 223.402 locuitori, din care 73,21% erau 
români, 21,67% maghiari, 2,54% germani, 1,69% evrei și 0,90% alte 
naționalități175. 

Anul 1926 aduce și schimbarea numelui județului din Cojocna 
în Cluj, dar și modificarea nomenclatorului comunelor în „denumiri 
românești”176. Noile nume ale localităților sunt stabilite în baza propu-
nerilor autorităților comunale, a datelor obținute de la bătrânii satelor 
sau din arhivele primăriilor177.

În 1926, județul Cluj este rearondat și reîmpărțit în 12 plăși, 73 de 
cercuri notariale și 226 de comune (plasa Teaca este anexată județului 
Mureș, jumătate din plasa Ormeniș, județului Bistrița, iar 18 comune 
provin din județele Turda, Someș și Bihor)178. În același an, județul Cluj 
se întinde pe o suprafață de 879.984 de jugăre cadastrale179 (5.064 km2), 

171 Révai Nagy Lexikona, XI Kötet, Budapest, Révai testvérek irodalmi intézet 
részvénytársaság, 1914, p. 811–812.
172 Az „Athenaeum” magyar közigazgatási kalendáriuma az 1914-dik közönséges 
évre [Calendarul administrativ maghiar „Athenaum” pe anul 1914], Budapest, Az 
„Athenaeum” irodalmi és nyomdai részvénytársulat kiadása, 1914, p. 140.
173 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 26/1921, nepaginat.
174 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 119/1924, f. 584.
175 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 184/1925, nepaginat.
176 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 7 din 17 martie 1927.
177 Raport asupra stării administrative a județului Cluj, pe anul 1926, Cluj, Institutul 
de arte grafice „Ardealul”, 1927, p. 8.
178 Raport asupra..., p. 8.
179 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 213/1926, nepaginat.
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având o populație de 227.427 locuitori180 și este compus din 11 plăși 
(Aghireș, Zimbor, Borșa, Călata, Sărmaș, Crișului, Huedin, Mociu, 
Gilău, Nădășel, Someș), fiecare plasă din câte trei–opt notariate, iar 
notariatele la rândul lor, din câte trei–patru comune181. Ca umare a 
modificării teritoriale a județului Cluj și a împărțirii județului în 73 
de notariate, de către Ministerul de Interne, prefectura decide, în 15 
martie 1926, regruparea comunelor rurale în notariate182. 

Situația împărțirii administrative a județului Cluj, la 30 septembrie 
1927, cuprindea 11 plăși (Aghireș, Almaș, Bonțida, Someș, Nadăș, 
Călata, Huedin, Gilău, Crișului, Câmpia, Mociu) și 227 de comune183.

Ca prim efect al legii administrative din 1929, plășile Călata, 
Crișului, Aghireș, Nădășel și Vlaha se desființează și se înființează o 
plasă nouă, cu reședința la Cluj184. În anul 1929, populația județului 
Cluj (cu excepția orașului Cluj) era de 223.249 de locuitori185.

În 4 aprilie 1930, consiliul județean hotărăște reîmpărțirea din 
punct de vedere administrativ-teritorial a județului Cluj în șapte 
plăși (Cluj, Borșa, Gilău, Hida, Huedin, Mociu, Sărmaș), fiecare plasă 
fiind la rândul ei împărțită în cinci sau chiar cincisprezece notariate 
(conform noii legi administrative, comunele se puteau asocia în 
circumscripții notariale), iar acestea, în comune186. Astfel, în 10 aprilie 
1930, județul Cluj este compus din șapte plăși, o comună urbană, 
cinci comune rurale formate din mai multe sate, 219 comune rurale 
formate dintr-un singur sat și zece sate187. Potrivit recensământului 
din 1930, județul Cluj măsoară 4.813 km2, având 334.991 de locuitori 
(100.844 în municipiul Cluj și 5.401 în orașul Huedin)188. 

180 Raport asupra..., p. 20.
181 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 36 din 23 decembrie 1926.
182 Înalt decret regal nr. 2.465 din 1925, publicat în „Monitorul Oficial”, nr. 220 din 
6 septembrie 1925.
183 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 23 din 29 septembrie 1927.
184 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 438/1930, nepaginat.
185 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 413/1929, nepaginat.
186 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 11 din 5 aprilie 1930.
187 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 12 din 10 aprilie 1930.
188 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 839/1937, nepaginat.
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În anul 1931, județul este împărțit în șapte plăși și 56 circumscripții 
notariale189, 219 comune cu un singur sat și cinci comune formate din 
mai multe sate190. În raportul asupra stării administrative a județului 
Cluj pe anul 1932, prefectul menționeză că populația județului este 
de 234.976 de locuitori, dar „fără municipiul Cluj”191. Ca urmare a 
modificării legii administrative din anul 1932192, prefectul județului 
Cluj grupează centrele de populație, rezultând un număr de 228 
comune rurale (236 sate) și o comună urbană193. 

Ministrul de interne decide, în 9 ianuarie 1933, o nouă repar-
tizare a comunelor rurale și urbane în plăși: plasa Cluj va avea 45 de 
comune, plasa Borșa 21 de comune, plasa Gilău 24 de comune, plasa 
Hida 38 de comune, plasa Huedin 53 de comune, plasa Mociu 28 de 
comune, plasa Sărmaș 20 de comune194. În anul 1934, județul Cluj, 
având o populație de 333.545 de locuitori, se întindea pe suprafața de 
4.813 km2, fiind organizat în nouă plăși și 232 de comune195. 

Întrucât în anul 1934 împărțirea administrativă nu mai „cores-
pundea nevoilor”, plășile și notariatele s-au reorganizat. Deoarece 
plasa Huedin cuprindea întreaga regiune muntoasă a județului (60 
de comune) și nu se mai putea „administra, controla și îndruma de 
un singur prim-pretor”, s-au înființat două plăși noi: Călățele și o 
plasă în zona Aghireșului. După reorganizarea plășilor, a urmat noua 
împărțire a circumscripțiilor notariale, medicale, a percepțiilor și a 
sectoarelor picherilor196. 

În 1935, suprafața județulului Cluj se reduce la 4.803  km2, dar 
numărul populației se menține la 333.545 de locuitori, din care 
229.526 reprezentau populația rurală. Populația județului, fără aceea a 
municipiul Cluj, era în 1935 de 234.974 de locuitori, din care 172.335 

189 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 531/1931, nepaginat.
190 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 527/1931, nepaginat.
191 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 5 din 4 martie 1933.
192 „Monitorul Oficial”, nr. 221 din 21 septembrie 1932.
193 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 19 din 29 septembrie 1932.
194 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 3 din 9 februarie 1933.
195 Gavril Ursu, Op. cit., p. 355.
196 „Glasul Ardealului”, Cluj, nr. 10 din 4 martie 1934.
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erau români, 56.093, maghiari, 234, germani, 4.145, evrei, 2.160 alte 
naționalități. După ocupație, regăsim 124.180 de agricultori, 2.623 de 
meseriași, 2.120 de comercianți, 1.657 de funcționari, 133 de pensi-
onari, 16.279 de zilieri, 4.794 de servitori, 2.248 având alte ocupații și 
80.942 fiind fără ocupație197. 

În 1936, în cele nouă plăși (232 comune) trăiau 242.735 de 
locuitori, cu excepția municipiului Cluj198. Numărul de comune 
rămâne neschimbat până în anul 1938 (231 de comune rurale, o 
comună urbană)199.

Administrația județului Cluj după 1918

Regele Ferdinand ratifica, în 11 decembrie 1918, decretul-lege 
nr. 3.632, prin care Consiliul Dirigent era însărcinat, „în mod provi-
zoriu și până la definitiva organizare a României întregite”, cu condu-
cerea serviciilor publice din Transilvania, Banat, Crișana, Satu Mare 
și Maramureș200. Consiliul Dirigent al Transilvaniei, Banatului și 
părților românești din Ungaria a lansat, în aceeași zi, un comunicat 
prin care aducea la cunoștință publică faptul că Adunarea Națională 
„a rezervat acestor teritorii autonomie provizorie” până la alegerea 
Adunării Constituante201. 

Se poate lesne remarca că programul acestui „prim guvern 
românesc al Ardealului”202 nu ar fi beneficiat de sprijin din partea 
puterii de la București. Trecând peste premisa greșită că ar exista vreo 
dată la care un stat și-a atins „definitiva organizare”, ea nu putea să 
coincidă nicidecum cu data certă a finalizării procedurilor de alegere a 

197 „Gazeta Oficială a județului Cluj”, nr. 4 din 5 martie 1935.
198 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 801/1936, f. 307v și 327v.
199 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 889/1938, nepaginat.
200 Decret-lege nr. 3.632 din 11 decembrie 1918 pentru instituirea conducerii serviciilor 
publice în Transilvania, în „Monitorul Oficial”, nr. 212 din 13 decembrie 1918.
201 „Gazeta Oficială publicată de Consiliul Dirigent al Transilvaniei, Banatului și 
ținuturilor românești din Ungaria”, nr. 1 din 14 decembrie 1918.
202 „Patria”, Cluj, nr. 30 din 15 februarie 1927.
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noului parlament. De altfel, Consiliul Dirigent își va încheia misiunea 
la puțin timp după întrunirea, a noului legislativ la 20 noiembrie 1919. 

Cu toate acestea, Consiliul Dirigent al Transilvaniei procedează 
imediat la instituirea unui cadru legislativ. Prin adoptarea decre-
tului nr.  I din 24 ianuarie 1919, consfințește continuitatea de jure 
a sistemului administrativ maghiar: „Legile, ordonanțele, regula-
mentele și statutele legale de mai înainte, emanate înainte de 18 
octomvrie nou 1918, rămân în interesul ordinei publice și pentru a 
asigura contituitatea de drept, până la altă dispoziție, în vigoare în 
mod provizoriu, cu escepțiunile cuprinse în acest decret, cum și în 
alte decrete ce se vor da”203. 

Consiliul Dirigent însuși va folosi, în actele normative proprii, 
traduceri din terminologia administrativă maghiară, termeni precum 
precum „comitatens”, „cercual” etc.204. Și presa românească din 
Transilvania de dinainte de 1918 utiliza adesea termenul de „fișpan” 
(din főispán) în locul celui de comite suprem205. Mai mult, potrivit 
decretului privind funcționarea serviciilor publice administrative, 
atribuțiile prefectului vor fi identice cu cele ale fostului comite suprem, 
funcționarii păstrându-și și ei atribuțiile. Ca element de noutate, 
prefectul nu va mai numi decât „scriitorii și membrii personalului 
ajutător și manipulant”, ceilalți funcționari (medicul șef, medicii 
cercuali, medicii veterinari, arhivarul, practicanții etc.) vor fi numiți 
de șeful resortului de interne206. 

În 7 decembrie 1918, ministrul de interne ungar, contele Tivadar 
Batthyány, l-a numit pe profesorul István Apáthy însărcinat special 
al guvernului în Ungaria de Est, și după două zile, înaltul demnitar 
și-a început activitatea la Cluj, ajutat fiind de un aparat administrativ 
format din 14 departamente. La aceeași dată, își începe activitatea 

203 „Gazeta Oficială publicată de Consiliul Dirigent al Transilvaniei, Banatului și 
ținuturilor românești din Ungaria”, nr. 6 din 27 ianuarie 1919.
204 „Gazeta Oficială publicată de Consiliul Dirigent al Transilvaniei, Banatului și 
ținuturilor românești din Ungaria”, nr. 2 din 24 decembrie 1918.
205 „Foaia poporului” (Sibiu), „Lupta” (Budapesta), passim.
206 „Gazeta Oficială publicată de Consiliul Dirigent al Transilvaniei, Banatului și 
ținuturilor românești din Ungaria”, nr. 6 din 27 ianuarie 1919.
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la Sibiu și Consiliul Dirigent al Transilvaniei. În 18 decembrie 1918, 
trupele române traversează linia de demarcație stabilită prin tratatul 
de armistițiu. Generalul Constantin Neculcea îi transmite lui Apáthy 
István că va ocupa Clujul ca urmare a însărcinării Antantei, iar în 
caz de opunere, va deschide focul asupra orașului. Contele Apáthy îi 
răspunde promt: Clujul nu se opune207. 

În 20 decembrie 1918, are loc ședința de înnoire a funcționarilor 
comitatului, fiind ales și un nou vice-comite, în persoana lui Elemér 
Hanko. În 23 decembrie 1918, înainte de ocuparea orașului de către 
trupele armatei române, primarul Clujului, Gusztáv Haller, atrage 
atenția locuitorilor, asupra necesității păstrării ordinii și liniștii 
publice, menționând că armata va sancționa cu pedeapsa capitală orice 
tulburare a ordinii. În 24 decembrie 1918, sub conducerea generalului 
Anton Gherescu, trupele române intră în Cluj, fiind întâmpinate la 
intrarea în oraș de primarul Haller. În 26 decembrie 1918, generalul 
Constantin Neculcea face cunoscută o hotărâre cu privire la instalarea 
pazei militare la instituțiile publice, predarea armamentului, interzi-
cerea circulației noaptea și cenzura presei208.

În 14 ianuarie 1919, comitele suprem al comitatului Cojocna, 
Emil Grandpierre, aflat în fruntea unei delegații formate din 
președintele baroului de avocați József Papp, profesorul universitar 
Gáspár Menyhárt, avocatul Jenö Kertész, baronul János Josika și 
muncitorul tipograf Lajos Jordáki, se deplasează la Sibiu pentru a 
începe negocierile cu Consiliul Dirigent. Delegația maghiară propune 
o administrație maghiară în teritoriile locuite de maghiari, una 
românească în teritoriile românești și mixtă în teritoriile mixte, iar 
funcționarii publici să nu fie obligați să depună un jurământ, ci doar 
o declarație scrisă. Propunerile delegației maghiare sunt respinse, iar 
în 17 ianuarie 1919 Apáthy István este arestat și dus la Sibiu. În semn 
de protest, instituția condusă de acesta își suspendă activitatea209. 

207 Sulyok István, Fritz László, Erdélyi magyar évkönyv 1918–1929 [Anuarul maghiar 
al Ardealului 1918–1929], Kolozsvár, „Juventus” kiadás, 1930, p. 236–237.
208 Ibidem, p. 237.
209 Ibidem, p. 238.
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Primii prefecţi de județe sunt numiţi de către Consiliul Dirigent 
la 29 decembrie 1918, iar până în ianuarie 1919 sunt instalați 
prefecţi în cincisprezece judeţe210. Consiliul Dirigent, „eludând 
prevederile Convenției de la Belgrad”, numește prefecți și în județele 
aflate dincolo de linia de demarcație (Bihor, Sălaj, Satu-Mare, Arad, 
Caraș-Severin)211.

Numirea noilor prefecți survine pe fondul unei mari așteptări 
din partea opiniei publice transilvănene. Era dezirabil ca, spre 
deosebire de prefecții fostelor regimuri din Vechiul Regat, „oamenii 
de casă ai conducătorului unui anumit partid politic” și „cu pretenție 
de aristocrație”, prefecții guvernului Blocului parlamentar condus 
de Alexandru Vaida Voevod să fie „mai puțin impozanți, ca fizic 
și pretenții, dar mai muncitori, mai inteligenți, mai capabili, având 
mai dezvoltat simțul răspunderii și sentimentul iubirii de patrie și 
de popor”212.

Anul 1919 aduce și la Cluj schimbul de putere dintre cei doi 
prefecți, actul politico-juridic prin care a avut loc preluarea de facto a 
instituției prefecturii județene. Acest deziderat va fi dus la îndeplinire 
de către Consiliul Dirigent al Transilvaniei, prin utilizarea metodelor 
și mijloacelor specifice unui guvern provizoriu. 

Simion Tămaș, primul prefect al județului Cluj de după 1918, va 
relata în detaliu, la 18 ianuarie 1929, derularea procedurii de preluare 
a administrației județului Cluj. Conform acestuia, chiar dacă armata 
română se afla în orașul Cluj încă din 24 decembrie 1918, abia în 
primele zile din ianuarie 1919 Consiliul Dirigent căuta o persoană 
pentru a o numi în funcția de prefect al județului Cluj. După ce i s-a 
propus să preia această funcție, Simion Tămaș a solicitat un răgaz de 
câteva zile pentru a cere „consentimentul conducătorilor români din 
Cluj” cu care nu mai era în legătură. Preluarea administrației a avut 
loc abia în 17 și 18 ianuarie, cauzată de o condiție impusă de viitorul 
210 Gheorghe Iancu, Contribuţia Consiliului Dirigent la consolidarea statului naţional 
unitar român (1918–1920), Cluj-Napoca, Edit. Dacia, 1985, p. 128.
211 Dumitru Ogășanu, Consiliul Dirigent al Transilvaniei. Activitate legislativă 
1918–1920, Oradea, Edit. Universității din Oradea, 2002, p. 41.
212 „Românul”, Arad, nr. 182 din 14 decembrie 1919.
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prefect. Simion Tămaș a solicitat Consiliul Dirigent să numească și 
un prefect al orașului Cluj, cu care să împartă „munca cea grea” ce îl 
aștepta, având în vedere „marile greutăți ale timpurilor”213. Valentin 
Poruțiu devine prefect al orașului Cluj, dar și aceasta numai după 
ce Alexandru Dragomir a acceptat funcția de secretar al prefecturii. 
În aceste condiții, Consiliul Dirigent numește prefectul județului 
Cojocna în persoana lui Simion Tămaș, „cu atribuțiile comitelui 
suprem din legile existente”214. Valentin Poruțiu ezitase să accepte 
numirea în funcția de prefect al orașului, invocând „greutăți și teama 
de lipsă de oameni”215. 

Consiliul Dirigent hotărâse, încă din 3 decembrie 1918, ca în 
acele cazuri în care administrația locală este părăsită ori preluarea „se 
îmbie din orice cauză”, să fie preluată, dar „forța însă nici cînd să nu se 
aplice”216. De asemenea, Consiliul anunțase, în 11 decembrie 1918, că, 
„până la înfăptuirea definitivă a unirii cu Regatul Român”, ținuturile 
au ajuns „sub guvernarea” acestuia217. 

În 18 ianuarie 1919, comitele suprem Emil Grandpierre declară 
că nu se supune și nu predă conducerea administrativă a județului 
Cluj decât dacă se aplică forța asupra sa, chiar și simbolic. Prefectul 
Grandpierre își motiveză refuzul arătând că nu recunoaște autoritatea 
Consiliului Dirigent asupra administrației, iar convenția de armistițiu 
asigură rămânerea administrației maghiare în funcție, până la 
încheierea definitivă a tratatului de pace218. Cu toate acestea, fiind 
simulată utilizarea forței militare, Emil Grandpierre acceptă predarea 
prefecturii, făcând mențiunea că va solicita protecția comandantului 
armatei române219. Emil Grandpierre va fi ales, la 5 august 1922, în 

213 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 3 din 31 ianuarie 1929.
214 „Gazeta Oficială publicată de Consiliul Dirigent al Transilvaniei, Banatului și 
ținuturilor românești din Ungaria”, nr. 6 din 27 ianuarie 1919.
215 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 3 din 31 ianuarie 1929.
216 Gheorghe Iancu, Contribuţia Consiliului Dirigent..., p. 125–126.
217 „Gazeta Oficială publicată de Consiliul Dirigent al Transilvaniei, Banatului și 
ținuturilor românești din Ungaria”, nr. 1 din 14 decembrie 1918.
218 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 3 din 31 ianuarie 1929.
219 „Ellenzék”, Cluj, nr. 211 din 15 septembrie 1940.
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funcția de președinte al noului partid constituit la Cluj – Partidul 
Național Maghiar220. 

În 19 ianuarie 1919, la orele 10,00, începe predarea instituției 
prefecturii221. Mai târziu, și Iuliu Maniu va admite că instalarea 
administrației românești în 1919 a fost îngreunată inclusiv din cauza 
armistițiului „neclar și mai ales greșit interpretat”222.

După preluarea insituției, noul prefect Simion Tămaș, la fel ca 
și prefectul orașului Cluj, cere funcționarilor prefecturii județului și 
primăriei să depună un jurământ de fidelitate față de Regele Ferdinand 
și Consiliul Dirigent. Cererea a fost refuzată de funcționarii primăriei, 
aceștia alegând să-și părăsească oficiile „până la cel din urmă servitor”. 
Posturile eliberate au fost imediat ocupate de funcționari români. 
Personalul fiind în totalitate absorbit de administrația orașului, 
prefectul județului a fost nevoit să renunțe la condiția jurământului 
și să accepte doar o declarație scrisă din partea funcționarilor prefec-
turii, de recunoaștere a Consiliului Dirigent și de supunere ordinelor 
prefectului223. 

Prefectul Simion Tămaș se instalează în biroul fostului comite 
suprem, iar secretarul său personal în antecamera aceluiași birou, 
fără a interacționa în vreun fel cu aparatul din subordine, păstrând 
întreaga organizare și pe toți funcționarii maghiari. O lună mai târziu, 
instituția este condusă tot de subprefect, însă, ca efect al cenzurii, 
dispozițiile guvernului maghiar ajung cu mare greutate la funcționarii 
prefecturii. Totuși, aceștia preferă să-și îndeplinească în continuare 
sarcinile de seviciu, până când guvernul maghiar care i-a numit nu 
îi va revoca din funcții224. Personalul administrației județene era 
compus din 23 de persoane: subprefectul, trei prim-notari, doi notari 
adjuncți, prim-magistratul, un magistrat, medicul primar, arhivarul, 
un director de birou, trei practicanți administrativi, cinci canceliști și 
220 Sulyok István, Fritz László, Op. cit., p. 245.
221 „Kolozsvári hirlap”, Cluj, nr. 37 din 19 februarie 1919.
222 Unirea Ardealului evocată de Iuliu Maniu. Conferință ținută la Radio București în 
24 ianuarie 1934, Cluj, Tipografia Națională S.A., f. a., p. 27–28.
223 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 3 din 31 ianuarie 1929.
224 „Keleti Újság”, Cluj, nr. 34 din 14 februarie 1919.
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patru vice-canceliști. Acestora li se adăugau diurniștii, în număr de 
cinci225. 

Totuși, în 18 februarie 1919, funcționarii prefecturii cer să 
li se aplice și lor salvus conductus și forța simbolică ca să se poată 
retrage din posturi, deoarece, necunoscând limba română, nu-și 
puteau exercita atribuțiile, dar nici nu puteau fi părtași la activități de 
mobilizare îndreptate împotriva Ungariei. Cererea le este aprobată, 
astfel că, după 18 februrarie 1919, mai rămân în funcții doar subpre-
fectul Octavian Utalea, un notar județean și un registrator226. 

Populația maghiară, nemulțumită, adresează mai multe plângeri 
guvernului maghiar și comisiilor interaliate de la Budapesta, prin 
intermediul cărora solicită îndepărtarea autorităților române și 
reinstalarea administrației maghiare. Motivele invocate au fost, 
printre altele, ilegalitatea înlocuirii funcționarilor maghiari, faptul 
că reprezentanții noilor autorități nu sunt localnici, sunt aduși 
din Vechiul Regat, nu au pregătirea necesară și nu cunosc limba 
populației și specificul local. De regulă, aceste sesizări au fost urmate 
de trimiterea a unor comisii de anchetă la Cluj. Comisia condusă de 
generalul francez Philippe Pétain, sosită cu mandat de reinstalare a 
fostei administrații, va reține că plângerile sunt nefondate, deoarece 
prefectul județului Simion Tămaș, prefectul orașului Cluj Valentin 
Poruțiu, precum și Iulian Pop, primarul orașului, sunt toți avocați și 
originari din județul Cluj sau împrejurimi. O altă comisie de control, 
condusă de un colonel american, a solicitat categoric predarea 
administrației foștilor funcționari maghiari, întrucât convenția de 
armistițiu asigură rămânerea lor în funcții. Potrivit comisiei intera-
liate, Consiliul Dirigent nu a avut dreptul să opereze schimbări în 
administrația de stat și să pretindă funcționarilor maghiari depunerea 
unui jurământ de fidelitate față de regele României și Consiliul 
Dirigent, deoarece „aceste teritorii nu aparțin nici României Regelui 
Ferdinand și nici Guvernării Consiliului Dirigent”. Prefectul Tămaș 
s-a apărat, însă, cu succes. Potrivit acestuia, „Consiliul Dirigent este 

225 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 87/1923, f. 253, 259.
226 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 3 din 31 ianuarie 1929.
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instituit de voința poporului român liber exprimată în adunarea de la 
Alba Iulia ținută în temeiul principiilor Vilsoniene, că poporul român 
determinându-și liber soarta vrea să fie guvernat de fiii lui”227.

Odată cu trecerea timpului, procesul preluării administrației va fi 
ideologizat, adăugându-i-se conotații conflictuale. Pentru a reaminti 
„dramaticele împrejurări care au însoțit înlocuirea administrației 
ungurești”, primarul Clujului Sebatian Bornemisa inițiază, în 1939, 
comemorarea preluării administrației orășenești. Bornemisa aduce 
elogii armatei române, „fără de ajutorul căreia nu se putea pune 
stăpânire pe oraș”, Amos Frâncu fiind „unul dintre cei dintâi pioneri 
care au conlucrat la înscăunarea administrației românești la Cluj”228.

În 1919, începe preluarea administrației și în plăși. Funcționarii 
din administrațiile locale își întocmesc câte un „raport despre datele 
personale ale oficianților propuși spre denumire a județului Cojocna” 
și depun, în fața prim-pretorului, un jurământ de credință și supunere 
regelui și Consiliului Dirigent229. Printre cei care au depus jurământul nu 
se afla nici un funcționar maghiar cu cel puțin zece ani de serviciu în 
fosta administrație de stat, comitatensă sau comunală230. În plăși, pretorii 
vor deschide registre de inventar începând cu data de 1 ianuarie 1919231.

Deoarece, încă din toamna anului 1918, „roatele administrației 
se întorceau deja cam cu anevoie”, iar „rezistența pasivă și retragerea 
funcționarilor maghiari de la lucru a pus autoritățile române înaintea 
unor probleme supraomenești”232, Consiliul Dirigent lansează un apel 
către aparatul administrativ: „Așteptăm de la toți funcționarii să se 
poarte cu poporul așa, ca acesta să vadă și să simtă, că se află sub 
stăpânire părintească și nu străină. Cunoștințe juridice extinse nu 
fitecine poate avea, dar simț de dreptate poate avea”233. 

227 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 3 din 31 ianuarie 1929.
228 „Buletinul Municipiului Cluj”, nr. 3 din 1 februarie 1939.
229 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 668/1934, nepaginat.
230 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 64/1922, nepaginat.
231 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 214/1926, nepaginat.
232 Guilelm Șorban, Administrația Ardealului, Dej, Tipografia lui L. Medgyesi, 1921, p. 6. 
233 „Gazeta Oficială, publicată de Consiliul Dirigent al Transilvaniei, Banatului și 
ținuturilor românești din Ungaria”, nr. 54 din 13 septembrie 1919.
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Noii funcţionari au fost recrutaţi „cum și de unde se putea”. 
Astfel că, preotului sau învăţătorului nu i s-a cerut nici o „calificație”, 
i s-a pretins doar să fie „bun patriot, aderent al Statului român” și 
„verosimil” că va putea corespunde funcţiei234. Din lipsă de funcționari 
români, în 1918, Consiliul Dirigent a încredințat, posturi de secretari 
cercuali și preoților235. La începutul anului 1919, Consiliul Dirigent 
anunța prefecturile că s-au înființat cursuri pentru cei ce doreau să 
ocupe funcții de secretari comunali și cercuali. Doritorii puteau să se 
înscrie la acest curs de 30 de zile dacă aveau vârsta minimă de 20 ani și 
urmaseră cel puțin patru clase primare236. În 1922, aceste funcții sunt 
deja solicitate „atât de personal românesc”, cât și de foști funcționari 
care au „renunțat la supușenia străină”237.

Analizele statistice arătau, chiar și în 1921, că „mai sunt 
numeroase elemente străine în administrația românească, care 
numai treptat se vor putea înlocui cu români, din lipsa funcționarilor 
de carieră”238. Un notar orășenesc făcea în 1924, mențiunea, că „la 
preluarea imperiului” lipsa de funcționari români și „pricepători de 
lucru – la noi în Ardeal – era mai arzătoare”239.

În 27 iunie 1920, guvernul Averescu solicită funcționarilor 
maghiari rămași în funcții în alte servicii publice să depună jurământul, 
sub promisiunea respectării drepturilor câștigate. Solicitarea survine 
ca urmare a publicării în cotidianul local „Kolozsvári Újság” a unei 
scrisori deschise adresate primului-ministru. Mai mulți funcționari 
depun jurământul, însă promisiunea nu va fi respectată240. Printre 
acești funcționari se regăsește și controversatul profesor universitar 
Grigore Moldovan241. Prin Jurnalul Consiliului de Miniștri nr. 1674 

234 Guilelm Șorban, Op. cit., p. 21. 
235 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 66/1922, nepaginat.
236 Manuel Guţan, Op. cit., p. 242.
237 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 66/1922, nepaginat.
238 Valeriu Popa, N. Istrate, Starea economică a Transilvaniei. Note statistice, în 
„Buletinul Statistic al României”,1921, nr. 6–7, p. 143.
239 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 149/1924, nepaginat.
240 Sulyok István, Fritz László, Op. cit., p. 241–245.
241 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 24/1921, nepaginat.
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din 27 iunie 1920, se acordase o lună tuturor funcționarilor să depună 
jurământul de credință regelui și Constituției și un an pentru a-și 
„însușii cunoașterea limbii române”242.

Prefectul Petru Meteș observa, în 1921, că, la mai mult de doi ani 
de la „înstăpânirea românească”, „în multe oficii se rezolvă hârtiile și 
se vorbește încă tot ungurește”. În consecință, acesta decide că, până 
la 1 iulie 1921, „toți funcționarii sunt datori a cunoaște limba statului 
în grai și scris”243.

Înlocuirea personalului din administrație cu funcționari noi, 
chemați să pună în aplicare legile maghiare, va avea la început efecte 
negative asupra funcționării administrației județene. Ministerul de 
Interne solicita subprefectului județului Cojocna, la sfârșitul anului 
1921, să transmită la București statutele județului traduse în limba 
română, iar în cazul în care acestea există doar în limba maghiară, 
să se dea „imediat spre traducere unui funcționar priceput și cunos-
cător al terminologiei și stilului românesc”. Subprefectul transmite 
colecția de statute redactate în limba maghiară, iar traducerile, doar 
după șase luni, „succesiv și după posibilitate”244. De altfel, revista 
„Ardealul Juridic” publica un dicționar juridic român-maghiar încă 
din primul său număr (1921). Și profesorul Victor Onișor vorbea 
despre unele erori cauzate de traducerea și transpunerea inexactă a 
terminologiei juridice maghiare, admițând totuși că „toți cei care ne 
făcuserăm studiile în universitățile ungare eram obișnuiți cu această 
terminologie”245. 

Până în anul 1920 nu s-au organizat alegeri pentru congregația 
județeană, atribuțiile acesteia fiind transferate prefectului246. 
Consiliului Dirigent va reorganiza și „sistemul învechit de a se alege 
funcționarii județeni și orășenești”, înlocuindu-l cu acela al numirii 

242 „Gazeta Oficială a Comisiunei regionale de unificare din Cluj”, nr. 15 din 3 iulie 
1920.
243 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 24/1921, nepaginat.
244 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 165/1925, nepaginat.
245 Victor Onișor, Isvoarele de drept ale Consiliului Dirigent, în „Ardealul juridic”, 
anul VI, 1926, nr. 7, p. 97–99.
246 Victor Onișor, Principii de organizare..., p. 1–24.
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pe viață247. Amânarea organizării alegerilor în orașul Cluj avea o 
motivație simplă: ponderea redusă a electoratului românesc din 
numărul totalul al alegătorilor. Însuși prefectul orașului, Petru Meteș, 
raporta ministrului de interne, în 27 ianuarie 1921, că „administrația 
orașului e destul de bună și tinde spre a da elementului românesc 
locul cuvenit, acest lucru însă ar întâmpina piedici prin restabilirea 
autonomiei comunale și alegerea primăriei”. În cuprinsul aceluiași 
raport, prefectul îl informează pe ministru că din circa 100.000 de 
locuitori ai orașului Cluj, 25% sunt români, ceilalți maghiari și evrei, 
adăugând că „românii sunt funcționari”, iar maghiarii și evreii se 
ocupă cu comerțul248.

În iunie 1920, Ministerul de Interne a intenționat să treacă și în 
Transilvania atribuțiile administrative ale subprefectului în competența 
prefectului249, dar a revenit asupra deciziei, stabilind că subprefectul 
se va ocupa în continuare cu administrația, iar prefectul va exercita 
drepturi legate de control și altele, stabilite de Consiliul Dirigent250.

Potrivit ordinul circular nr. 33.812 din 4 iunie 1920, subprefecții 
din Ardeal aveau obligația de a „coresponda atât cu organele 
superioare administrative (minister, secretariatul general etc.) cât și 
cu cele în subordine, numai prin prefecţi”. Această dispoziţie, care a 
dus la o mare risipă de energie și a afectat prestigiul autorităţilor, va fi 
abrogată prin circulara nr. 56.038 din 29 septembrie 1920251.

Sfârșitul provizoratului în fostele provincii se legiferează în anul 
1920252, când serviciile publice intră în subordinea ministerelor și 
se înființează comisiile de unificare. Astfel, în 10 octombrie 1919, 
Consiliul Dirigent își mută sediul la Cluj, iar în 10 aprilie 1920, ca 
urmare a promulgării decretului-lege nr. 1.462 din 2 aprilie 1920, își 
încetează activitatea. În 9 aprilie 1920, se înființeză comisia centrală 

247 Unirea Ardealului..., p. 29.
248 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 23/1921, nepaginat.
249 Ordin circular nr. 33.812 din 4 iunie 1920. 
250 Victor Onișor, Tratat de drept administrativ..., p. 121.
251 Guilelm Șorban, Op. cit., p. 16. 
252 Decret lege nr. 1.462 din 2 aprilie 1920 și Decret lege nr. 1.476 din 3 aprilie 1920, 
în „Monitorul Oficial”, nr. 4 din 4 aprilie 1920.
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pentru unificare și descărcarea Consiliului Dirigent din Cluj, condusă 
de prim-ministru. Instituțiile centrale își continuă activitatea în 
teritoriu, prin intermediul secretariatelor de stat, iar mai apoi, a 
direcțiilor generale, aflate în subordinea comisiei de unificare253. 
Începând din 4 iunie 1920, în urma dispozițiilor cuprinse în Decizia 
ministrului de interne nr.  338/2, între nivelul administrativ central 
și cel județean va funcționa secretarul general al internelor din 
Ardeal254. Potrivit unui proiect de lege privind serviciile publice din 
Ardeal, elaborat de Consiliul Dirigent, după dizolvarea acestuia ar fi 
urmat ca un ministru delegat, cu sediul în Cluj, să conducă direcțiile 
descentralizate ale ministerelor, până la unificarea administrativă255.

În 27 ianuarie 1921, prefectul orașului Cluj și județului Cojocna, 
Petru Meteș, regreta că legile și ordonanțele din timpul războiului, ale 
Consiliului Dirigent și apoi ale guvernului central, „s-au schimbat de 
atâtea ori încât o orientare sigură în acest complex de legi și ordonanțe 
este aproape imposibilă”. Prefectul era nemulțumit că funcționarii din 
administrație sunt noi și foarte mulți „fără pregătirile necesare”, iar 
pentru că sunt prost plătiți, „sunt nevoiți a trăii în mizerie sau se dedau 
la nenorocitul sistem de bacșiș și mită” și nu beneficiază de stabilitate 
în funcție. În urma luptelor politice „înverșunate și neobișnuite aici”, 
locuitorii de la sate și-au pierdut încrederea inclusiv în funcționari. 
Raportul dintre armată și autoritățile civile „nefiind clar”, de multe ori 
armata se amesteca în afacerile autorităților civile. Preoții și învățătorii 
își părăseau posturile „alergând la orașe după slujbe mari”256. 

Prefectul Petru Meteș îi vorbea subprefectului, în 21 martie 1922, 
despre „munca grea ce ne așteaptă pentru a îndrepta administrația 
noastră”257. La 1 mai 1922, administrația transilvăneană își încetează 
definitiv activitatea, instituțiile teritoriale fiind dizolvate în ministere258. 

253 Sulyok István, Fritz László, Op. cit., p. 240.
254 „Gazeta Oficială a Comisiunei regionale de unificare din Cluj”, nr. 12 din 12 iunie 
1920.
255 „Patria”, Cluj, nr. 3 din 3 ianuarie 1920.
256 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 23/1921, nepaginat.
257 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 71/1922, f. 84.
258 Sulyok István, Fritz László, Op. cit., p. 245.
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Compozitorul și pianistul Guilelm Șorban, fost prefect și 
subprefect al județului Someș, era extrem de critic la adresa guver-
nului de la București. Fostul prefect constata „complecta dezori-
entare” în privința fixării atribuțiilor autorităților administrative 
din Ardeal după 1920, cauzate de un „centru absolut neorientat 
despre stările de aici, fără cunoștința legilor de dincoace care s-au 
menținut în vigoare, fără să cunoască mentalitatea poporului 
transilvănean“. Legile nu se vor putea aplica pentru că „nu sunt 
făcute în spiritul acelui popor pentru care s-au creiat”, iar „organe 
amintite în lege nici nu există în Ardeal”. Guilelm Șorban era 
extrem de categoric: fără aplicarea principiului „Ardealul pentru 
ardeleni” al lui Alexandru Vaida Voevod, „nu e posibilă o guvernare 
în Ardeal”259. Fostul prefect deplângea și dezinteresul guvernelor 
faţă de problemele administraţiei și considera că miniștrii fac doar 
„călătorii de studii”, ocazii cu care sunt informați de către prefecți că 
„toate merg strună”260.

Și Manuel Guțan consideră că „nepotismul și statele de plată 
ale partidelor au adus în funcțiile publice din Transilvania o serie 
de elemente sociale ale Vechiului Regat, care se aflau departe de 
standardele profesionale și de experiență cerute pentru reușita unifi-
cării administrative”261. 

În 1926, unele decizii erau luate de către prefect în baza unor 
reglementări păstrate încă din administrația maghiară, precum 
statutul nr.  60 al județului262 sau regulamentul de aplicare al 
acestuia, din anul 1913263. Unii funcționari erau chiar nostalgici. 
Un prim-notar al prefecturii îi mărturisea prefectului, în 1926, că 
în timpul administrației maghiare a avut dușmani, dar nu a fost 
cu putință să fie sancționat, deoarece în acele vremuri funcționarii 
aveau „încredere în respectul legii”. Funcționarul prefecturii spera 
că, „întronându-se” o nouă guvernare, legile vor fi din nou respectate 
259 Guilelm Șorban, Op. cit., p. 8.
260 Guilelm Șorban, Op. cit., p. 25. 
261 Manuel Guţan, Op. cit., p. 242.
262 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 247/1926, nepaginat.
263 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 249/1926, nepaginat.
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și „se va introduce și între funcționari vechea colegialitate, distrusă 
de regimul dispărut”264. În schimb, în 1927, prefectul județului Cluj, 
Marcian Căluțiu era încântat că funcționarii județeni „au știut să 
se acomodeze noii situații”, chiar dacă a fost „o trecere bruscă de la 
vechiul sistem obișnuit la un sistem nou”265.

264 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 225/1926, nepaginat.
265 Raport asupra..., p. 7.
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PREFECTURA JUDEŢULUI CLUJ 
ÎNTRE ANII 1923 ȘI 1938

Legislația privind prefectura din perioada 1923–1938

Summum jus, summa injuria. România interbelică a fost guvernată 
din punct de vedere administrativ de patru legi, adoptate într-un 
interval de doar 14 ani: legea pentru unificarea administrativă din 
anul 1925, legea pentru organizarea administrației locale din 1929, 
legea administrativă din 1936 și legea administrativă din 1938. 
Statutul, aria de competență sau atribuțiile prefectului de județ au fost 
de și mai multe ori modificate266. 

Profesorul Paul Negulescu găsea sursa deselor operări legislative 
la politicienii care „simt o adevărată voluptate de a nimici opera antece-
sorilor lor”, distrugând astfel „orice idee de stabilitate”267. Problemele 
de reorganizare administrativă au fost privite „prin sfera intereselor 
de partid”, existând chiar un dezacord „ideologic, ireductibil” între 
partidele politice de guvernământ asupra problemei administrative, 
opina profesorul Ion Gruia268. În tot acest timp, specialiștii care „au 
făcut administraţie austriacă, maghiară, rusească, română veche” au 
fost „prea puțin luaţi în considerare de către politicieni”269.

266 Pentru detalii vezi Györke Zoltán, Instituția prefecturii în perioada interbelică 
(1923–1938). Proiecții legislative, în „Revista Transilvană de Științe Administrative”, 
2010, nr. 3, p. 79–96.
267 Paul Negulescu, Tratat de drept administrativ, vol. I, București, Institutul de arte 
grafice E. Marvan, 1934, p. 653. 
268 „Parlamentul românesc”, nr. 6 din 28 februarie 1932, p. 12.
269 Joe Gherman, Op. cit., p. 3.
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La 14 iunie 1925, este publicată în „Monitorul Oficial” legea 
de unificare a administraţiilor fostelor provincii cu cea a Vechiului 
Regat270. Potrivit dispoziților acesteia, prefectul deși este demnitar al 
statului, pentru a putea fi numit trebuie să îndeplinească și condiţiile 
generale cerute funcţionarilor publici: să fie cetăţean român, major 
(21 de ani împliniţi), apt medical, să nu fi suferit condamnări, bărbaţii 
să fi satisfăcut stagiul militar, să se bucure de toate drepturile civile și 
politice271. În plus, dacă are vârsta de cel puțin 30 de ani împliniţi și 
posedă o diplomă a unei școli superioare, poate fi numit în aceasta 
funcţie prin decret regal, la propunerea ministrului de interne 
(art.  33). Prefectul beneficiază de stabilitate în funcţie, neputând fi 
revocat decât motivat, pentru „abateri grave de serviciu” (art. 350). 
Conform articolului 11 al legii, „prefectul este capul administraţiei 
judeţene, execută toate hotărârile consiliului și ale delegaţiei perma-
nente judeţene și împreună cu aceasta controlează administraţia 
judeţului precum și aceea a comunelor din judeţ, cu excepția munici-
piilor”. Prefectul este reprezentantul puterii centrale în întreg judeţul. 
El își exercită atribuţiile fie direct, fie prin subprefect, pretori, poliţiști 
și notari, toți fiind „datori să-și dea concursul” pentru executarea 
hotărârilor consiliilor comunale, judeţene și ale delegaţiilor perma-
nente (art. 14).

Un atribut important al prefectului care a atras și numeroase 
critici, a fost dreptul de a anula scrutinul organizat pentru alegerea 
primarului în comunele rurale, urbane nereședință sau pentru alegerea 
delegaţiei permanente, dacă a constatat încălcarea procedurilor 
legale (art. 33). Pentru aceasta, legea impune obligativitatea obţinerii 
avizului delegaţiei permanente, însă președintele delegaţiei perma-
nente este tocmai prefectul (art. 139). Delegaţia permanentă este acel 
organism care, la solicitarea prefectului, supraveghează administraţia 
serviciilor judeţene, controlează și îndrumă administraţia comunelor 

270 Lege pentru unificare administrativă, în „Monitorul Oficial”, nr. 128 din 14 iunie 
1925.
271 Lege pentru statutul funcţionarilor publici, în „Monitorul Oficial”, nr. 60 din 19 
iunie 1923, art.5.
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din judeţ cu excepţia municipiilor (art.  144). Membrii de drept ai 
delegaţiei fiind funcţionari, prefectul avea asupra lor drept de numire, 
destituire sau sancţionare.

În privința exercitării autonomiei locale de către autoritățile 
alese, prefectul joacă un rol atât preventiv, cât și de asigurare a respec-
tării legilor. El poate lua cuvântul la ședințele deliberativelor locale 
sau judeţene (art. 37), dizolva, de îndată, ședințele convocate ilegal 
(art. 40, 129) și anula ordonanţele considerate contrare ordinii de stat, 
legilor și regulamentelor de administraţie publică (art. 62). 

Prefectul poate dizolva cu ușurință consiliile locale ale 
comunelor rurale și urbane nereședinţe de judeţ, dacă un astfel de 
consiliu „compromite cu rea credinţă interesele administraţiunii ce 
i s-a încredinţat” (art. 273, 274). Actul de dizolvare poate fi contestat 
la Ministerul de Interne. În acest fel, consiliul este chemat să-și 
probeze buna credință, ceea ce constituie evident o întreprindere 
extrem de dificilă. „Nici o garanţie pentru stabilitatea acestor organe 
ale administraţiei locale, guvernele le schimbă la fiecare venire” – 
susţinea în epocă profesorul Paul Negulescu272. 

Prefectul este șeful poliţiei judeţene, ordonă organelor poliţie-
nești și jandarmeriei măsuri pentru prevenirea delictelor și se îngri-
jește de menţinerea ordinii și siguranţei publice (art.  338). Acesta 
convoacă în conferinţă autorităţile locale (primarii, notarii și ceilalţi 
funcţionari din plasă) și responsabilii serviciilor administrative din 
judeţ (administratorul financiar, consilierul agricol, medicul primar 
și veterinarul județului, revizorul școlar, șefii autorităţilor bisericești 
din judeţ, inginerul șef al județului), pentru discutarea problemelor 
de interes local și o mai bună aplicare a legilor (art. 343). Prefectul 
adresează ministrului de interne, la finele fiecărui an, un raport 
amănunţit asupra stării generale financiare, economice, culturale 
și administrative a judeţului și a comunelor din judeţ (art.  334). 
Împreună cu delegaţia permanentă, prefectul numește, înaintează, 
revocă și aplică pedepse disciplinare funcționarilor judeţului, 

272 Paul Negulescu, Note și discuţiuni. Conferinţă a Institutului de Ştiinţe Administrative 
al României, 20 februarie 1929, p. 167.
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conform legii (art. 334). De asemenea, prefectul recomandă minis-
trului de interne candidatul pentru funcţia de subprefect (art. 353).

Parcurgând dispoziţiile legii, este lesne de observat că prefectura 
nu este, nici în anul 1926, o entitate administrativă distinctă, cu 
organigramă, personal și buget propriu. Serviciile administraţiei 
judeţene (administrativ, financiar și contabilitate, statistic, tehnic, 
sanitar, veterinar, al învăţământului) și funcţionarii judeţeni (adminis-
trativi și de specialitate) formează administraţia judeţeană (art. 149, 
150), cu sprijiul cărora prefectul doar „execută hotărârile Consiliului 
județean” (art. 333). El are la dispoziţia sa nemijlocită doar cabinetul 
prefectului, format din unul sau doi funcţionari administrativi, dar și 
aceștia sunt numiţi de ministrul de interne (art. 349). Spre deosebire 
de funcționarii județeni, prefecţii, subprefecţii, pretorii și notarii sunt 
salarizați din bugetul de stat (art. 386), remarcându-se și prin aceasta 
statutul de reprezentanţi ai puterii centrale. 

Văzând condiţiile de recrutare și selecție a candidaților pentru 
funcția de subprefect, găsim această funcţie publică mai puţin 
expusă influenței politice, chiar dacă procedura de numire este 
identică cu cea pentru prefect. Pentru a fi numit în această funcţie, 
pe lângă celelalte condiţii cerute funcţionarilor publici, candidatul 
trebuie să fie licenţiat în drept sau „diplomat” al școlii speciale de 
pregătire profesională și să fi ocupat cel puţin cinci ani funcţia de 
administrator de plasă sau de subprefect (art.  353). Subprefectul 
este șeful poliţiei judiciare și îl înlocuiește pe prefect ori de câte ori 
este necesar (art. 354).

Legea administrativă adoptată sub guvernarea naţional-ţărănistă 
intră în vigoare la 2 august 1929273. Condiţiile de numire în funcţia de 
prefect sunt aceleași cu cele prevăzute în legea din 1925, lărgindu-se 
doar baza de recrutare, foști deputaţi sau senatori care au îndeplinit 
cel puţin trei mandate putând fi numiţi prefecţi (art. 269). Începând cu 
anul 1929, prefectul nu mai beneficiază de stabilitate în funcţie, poate 
fi înlocuit de către Ministerul de Interne „ori când va crede necesar” 

273 Lege pentru organziarea administraţiunii locale, în „Monitorul Oficial”, nr. 170 din 
2 august 1929.
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(art.  284). Ca „delegat” al autorităţii centrale, prefectul judeţului 
reprezintă guvernul și puterea executivă și „stă în legătură” cu fiecare 
minister prin directoratul ministerial și prin serviciile ministeriale 
locale (art. 272). Prefectul continuă să controleze și să supravegheze 
autorităţile administraţiei locale din judeţ (art. 273), este șeful poliţiei 
judeţene, dă ordine tuturor organelor poliţienești și jandarmeriei 
(art. 272). Prefectul își dă concursul pentru ducerea la îndeplinire a 
deciziilor executorii ale consiliului judeţean și delegaţiei consiliului 
judeţean (art. 275). Este menţinută și obligativitatea prefectului de a 
adresa Ministerului de Interne prin directorul ministerial, la finele 
fiecărui an, un raport amănunţit asupra stării generale financiare, 
economice, culturale și administrative a judeţului și a comunelor 
din judeţ (art. 279). Administraţia județului este acum încredinţată 
consiliului județean, delegaţiei consiliului județean, și președin-
telui consiliului județean (art.  195). Prefectul poate suspenda „pe 
răspunderea proprie” ședinta consiliului judeţean pentru depășirea 
competenţei sau dacă dezbaterile pun în pericol siguranţa statului 
(art. 221). Prefectul nu mai este președintele delegaţiei permanente 
și are competenţe asupra carierei funcţionarilor judeţeni numai 
împreună cu consiliul județean, fiindu-i menținut doar dreptul de 
a ataca hotărârile delegaţiei permanente pe care le consideră ilegale 
sau contrare interesului general (art. 246). Prefectul conduce comisia 
administrativă, instituţie nou creată pentru a pune de acord „toate 
ramurile administraţiunii”, formate din președintele delegaţiei 
judeţene, primarul reședinței de judeţ, prim-magistratul, protoiereul 
celui mai numeros cult, medicul șef, revizorul școlar, inginerul și 
arhitectul județului (art. 267, 268). 

Începând din 30 octombrie 1929, prefectul are unul sau mai 
mulţi funcţionari administrativi la dispoziţia sa (cabinetul prefec-
tului), după cum stabiliște directorul ministerial local. Se desfiinţează 
funcţia de subprefect, iar prim-pretorii vor fi numiţi de Ministerul 
de Interne la propunerea directorului ministerial, nu a prefectului274.

274 Regulament pentru organizarea și funcţionarea comisiunii instituită pentru 
încadrarea și repartizarea funcţionarilor din administraţia centrală și exterioară a 
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Din 25 ianuarie 1930, Ministerul de Interne este reorganizat, 
prefecturile judeţene urmând să facă parte din serviciile adminis-
traţiei exterioare ale ministerului. Actul normativ stabilește numărul 
funcţionarilor, precum și categoriile de funcţii din administraţia 
exterioară, prefecturile urmând a fi încadrate cu prefect, șef de birou 
clasa II, impiegat și dactilograf275. 

Legea administrativă este modificată, astfel că, începând din data 
de 15 iulie 1931, prefectul judeţului redevine președintele delegaţiei 
judeţene, fiind ajutat de un director de prefectură276, care va beneficia 
de aceleași drepturi ca și fostul subprefect277.

După numai un an, legea pentru organizarea administraţiei 
locale suferă o nouă modificare, astfel încât, din 21 septembrie 1932, 
prefectul este însărcinat cu o activitate nouă: să decidă asupra grupării 
„centrelor naturale de populaţie” în comune rurale, în funcţie de 
situaţia geografică, numărul populaţiei și veniturile necesare consti-
tuirii și susţinerii administraţiilor locale278. Îndeplinirea acestei 
sarcini va fi urmată de numirea de comisii interimare în comunele 
nou înființate. 

În 18 martie 1934, legea administrativă suferă din nou modificări. 
Candidatul pentru funcția de prefect va trebui să aibă vârsta de 
minimum 30 de ani și titlu academic, cu excepţia celor care au ocupat 
anterior această funcţie sau una dintre următoarele: directori în 
ministere, inspectori generali sau ofiţeri superiori activi. Prefectul 
numește membri de drept ai consiliului comunei rurale (art. 4), insta-
lează consiliul judeţean și consiliile locale alese, numește membrii 

ministerelor, Decret regal nr. 3.605 din 28 octombrie 1929, în „Monitorul Oficial”, 
nr. 242 din 30 octombrie 1929.
275 Regulament pentru organizarea ministerului de interne, Decret regal nr. 214, în 
„Monitorul Oficial”, nr. 19 din 25 ianuarie 1930.
276 Articol unic, Lege pentru modificarea unor dispoziţiuni din Legea pentru organi-
zarea administraţiei locale și din Legea organizării administraţiunii municipiului 
București, în „Monitorul Oficial”, nr. 161 din 15 iulie 1931.
277 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 528/1931, nepaginat.
278 Lege pentru modificarea unor dispoziţiuni din legea pentru organizarea administra-
ţiunii locale, în „Monitorul Oficial”, nr. 221 din 21 septembrie 1932.
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comisiilor interimare pentru comunele urbane nereședinţe de judeţ 
și comunele rurale (art. 20, 21), aprobă bugetele comunelor rurale și 
ale comunelor urbane nereședinţe (art. 27)279.

Cu începere din 27 martie 1936, România este guvernată din 
punct de vedere administrativ de o lege nouă 280. Conform dispoziţiilor 
acesteia, prefectul de judeţ este numit la propunerea Ministerului de 
Interne și este subordonat direct acestuia (art. 83). Pentru a fi numit, 
candidatul trebuie să aibă vârsta de cel puțin 30 de ani, titlul academic 
de licenţiat sau doctor, cu excepţia foștilor ofiţeri superiori. Prefectul 
nu poate exercita nici o altă funcţie publică sau privată (art. 116). El 
numește primarul dintre consilieri, în cazul în care acesta nu este ales 
din lipsă de voturi (art. 32), poate anula ordonanţele primarului pe 
care le consideră contrare ordinii de stat, legilor și regulamentelor de 
administraţie publică (art. 61). Prefectul convoacă sesiunile ordinare 
ale consiliului judeţean, precum și delegaţia judeţeană, participă 
obligatoriu sau prin reprezentant la toate ședintele acestora (art. 78, 
82). Prefectul este reprezentant al guvernului, calitate în care veghează 
la aplicarea legilor și regulamentelor, supraveghează activitatea insti-
tuţiilor de binefacere și asistenţă socială, publice sau private, inspec-
tează serviciile ministeriale, cu excepţia celor aflate în subordinea 
ministerului apărării și juștiţiei. Totodată, raportează ministrului și 
propune măsuri de îmbunătăţire a acestor servicii, inspectează din 
punct de vedere administrativ unităţile școlare și sanitare (art. 84). 
În calitatea sa de șef al administraţiei judeţene, numește, sancţio-
nează și destituie funcţionarii din judeţ, poate amenda primarul sau 
ajutorul de primar al comunei rurale sau urbane nereședinţă, execută 
deciziile consiliului judeţean și ale delegaţiei judeţene, conduce servi-
ciile administraţiei judeţene, este ordonator de credite și reprezintă 
judeţul în justiţie (art.  86). Prefectul este și președintele consiliului 
de prefectură, prin care asigură bunul mers al serviciilor judeţene 
și aplicarea actelor normative emise de puterea centrală (art. 91). În 

279 Lege pentru modificarea unor articole din legea pentru organizarea administra-
ţiunii locale, în „Monitorul Oficial”, nr. 65 din 18 martie 1934.
280 Lege administrativă, în „Monitorul Oficial”, nr. 73 din 27 martie 1936.
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calitate de șef al poliţiei și jandarmeriei în judeţ, prefectul ordonă 
acţiuni specifice (art. 93, 94).

Subprefectul, înlocuitorul de drept al prefectului, este funcţionar 
de stat, salariat al Ministerului de Interne. Acesta exercită, în numele 
prefectului, supravegherea serviciilor judeţene, coordonează și 
armonizează activitatea lor, asigură primirea și repartizarea cores-
pondenţei, contrasemnează actele prefectului, legalizează copiile 
actelor eliberate. Subprefectul este înlocuit de secretarul general al 
prefecturii, răspunde personal de executarea acţiunilor de mobilizare 
și exercită orice alte atribuţii delegate de prefect (art. 97, 98).

Regulamentul de aplicare a legii administrative din 1936 introduce 
în organigramele prefecturilor, pe lângă serviciile de contencios 
administrativ, financiar și de contabilitate, administrativ, tehnic, 
sanitar și veterinar, și un birou al „mobilizării și organizării naţiunii 
și teritoriului”. Acest serviciu, aflat în subordinea directă a prefectului 
sau a subprefectului, derula activităţi privitoare la apărarea națională, 
organizarea pe timp de război, mobilizare, apărare pasivă281. 

În 10 februarie 1938, regele Carol al II-lea înlătură cabinetul 
Goga–Cuza și decretează că, „până la promulgarea unei noi legi de 
organizare a administraţiei locale, toate actele juridice și adminis-
trative care sunt de competența consiliilor comunale și județene, 
se vor decide valabil de către prefecți și primari”282. Această situație 
juridică nu avea precedent în istoria administrativă a României. 

Conform noii legi de organizare administrativă din 14 august 
1938283, prefectul, reprezentantul guvernului și al Ministerului de 
Interne în judeţ, este funcţionar de carieră, numit prin decret regal 
în urma raportului ministerului. El este recrutat dintre pretorii care 
au diplomă universitară, au urmat cursurile de pregătire univer-
sitară și au o vechime de șase ani ca pretor sau subprefect (art. 128). 
Pentru prima dată este organizat și un concurs pentru ocuparea 

281 „Monitorul Oficial”, nr. 40 din 18 februarie 1937.
282 Decret-Lege pentru modificarea Legii administrative, în „Monitorul Oficial”, nr. 39 
din 17 februarie 1938.
283 Legea administrativă, în „Monitorul Oficial”, nr. 187 din 14 august 1938. 
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funcţiei de prefect de județ. Prefectul este înlocuit de pretor, propus 
de el (art. 97), nu poate ocupa nicio altă funcţie plătită din bugetul 
de stat sau bugetele locale, nu poate exercita profesii liberale, nu 
poate fi administrator, cenzor în societăţi comerciale, nu poate 
face comerţ, nu poate administra afaceri sau averi ale celor ce „au 
interese cu funcţia de prefect” (art. 98). Reprezentantul guvernului 
este șeful ierarhic al tuturor funcţionarilor exteriori ai Ministerului 
de Interne din judeţ. Acesta supraveghează activitatea funcţio-
narilor și serviciilor, controlează comunele rurale și urbane, cu 
excepţia municipiilor, convoacă ședinţe lunare pentru coordonarea 
activităţii cu pretorii și șefii serviciilor, răspunde de mobilizare și 
organizarea naţiunii și teritoriului pentru război, supraveghează 
și controlează comunităţile religioase, ordonă acţiuni poliţiei și 
jandarmeriei, poate aplica sancţiuni funcţionarilor din subordine, 
inclusiv primarului. 

Funcţia de subprefect se desfiinţează. Actele prefectului pot fi 
suspendate de rezidentul regal, dacă acesta le consideră ilegale sau 
„date prin exces de putere”. Prefectul îi adreseză rezidentului regal, la 
sfârșitul fiecărui an, un raport privind situaţia generală economică, 
culturală și administrativă a judeţului (art. 101). Cancelaria prefec-
tului este compusă dintr-un șef de serviciu și funcţionari salarizaţi din 
bugetul ţinutului, într-un număr stabilit de rezidentul regal (art. 102). 

Legile administrative adoptate de liberali în 1925 și 1936 au 
fost supuse, înainte de toate, criticilor partizane ale adversarilor 
politici. Fruntașul național-țărănist Valer Moldovan considera că 
legile „tind la o sporire și fortificare a puterii Centrale de Stat și la o 
oarecare îngrădire a administrațiilor locale”284. Romul Boilă vorbea 
de o pseudo-autonomie locală, atâta timp cât ministrul de interne și 
prefectul „aprobă, suspendează și execută toate”285. Cu toate acestea, 
este de netăgăduit că legea introduce cu bună știință un conflict de 

284 Valeriu Moldovan, Procesul de unificare administrativă a României, în „Ardealul 
Administrativ”, 1937, nr. 2, p. 17–19.
285 Romul Boilă, Organizaţia administraţiei locale, București, Fundaţia Culturală 
„Regele Mihai I” Imprimeria, 1929, p. 5–6.
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interese: prefectul îndeplinește simultan trei calități, de reprezentant 
al puterii centrale, de autoritate administrativă județeană și de organ 
de control286. Indulgent, Iulian Peter considera că legea unificării 
administrative a fost, în mod necesar, un „produs hibrid al feluritelor 
concepţiuni care au denumit în diversele provincii”287.

Partidul Național Țărănesc, încă de la constituirea din 10 
octombrie 1926, își propune o reformă administrativă realizată 
în baza principiului descentralizării și autonomiei locale288. Legea 
din 3 august 1929, adoptată sub guvernul lui Iuliu Maniu, poate fi 
considerată o lege descentralizatoare, întrucât introduce o separare a 
intereselor generale de cele locale289, organul executiv al administrației 
județene nu mai este prefectul județului, ci un organ ales – președintele 
delegației consiliului județean290. Cu toate acestea, legea nu „a realizat 
autonomia locală”, așa cum apreciau unii autori din epocă291.

Mecanisme de organizare și funcționare 
a instituției prefecturii

După 1918, prefecturile județene din Transilvania continuă să 
funcționeze în baza statutelor fostelor adunări generale ale comita-
telor maghiare, în conformitate cu dispozițiile legii XXI din 1886 
privind jurisdicțiile292. Începând din 1 ianuarie 1926, dată la care 
intră în vigoare legea pentru unificarea administrativă din 1925293, 
consiliile județene își stabilesc organizarea serviciilor, atribuțiile 

286 M. Văraru, Op. cit., p. 191.
287 Iulian Peter, Op. cit., p. 201.
288 Istoria Partidului Național Țărănesc. Documente. 1926–1947, București, Edit. Arc 
2000, 1994, p. 22.
289 Paul Negulescu, Tratat de drept...,. p. 620.
290 Paul Negulescu, Romul Boilă, Gh. Alexianu, Op. cit., p. 507.
291 Julien M. Peter, Op. cit., p. 339–361.
292 1886 évi XXI törvénycikk, a törvényhatóságokról, „Országos Törvénytár” [Colecția 
legislației naționale], 1886, julius, 8.
293 Julien M. Peter, Op. cit., p. 340.
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și retribuțiile funcționarilor prin regulamente proprii, iar prefecții 
veghează la aplicarea lor294.

În ciuda dispozițiilor imperative, administrația județului Cluj nu 
adoptă propriul regulament de organizare nici până în anul 1928295, 
fiind menținut în vigoare statutul fostului comitat Cojocna296. Chiar și 
adoptat, din regulament putea lipsi tocmai partea „privitoare la stabi-
lirea numărului funcționarilor pe servicii și birouri”, cum mărturisea 
însuși prefectul județului Cluj în 1936297.

Anual, prefectul întocmea un raport detaliat privind starea 
administrativă a județului. În raportul din 1927, prefectul Marcian 
Căluțiu găsește „părți rele” ale legii administrative ce ar trebui 
îndreptate, fiind de dorit ca demersul să fie „scutit de orice ingerință 
politică”298. Prefectul județului Cluj propunea și un „program de lucru 
pe 3–4 ani înainte”, necesar pentru „îndeplinirea nevoilor populației 
administrate”299.

În 1934, și prefectul Eugen Dunca era convins că „administrația 
nu poate fi rodnică decât dacă va lucra după un plan dinainte 
statornicit”300. În 1935, acesta raportează consiliului județean că mai 
mulți tineri au fost numiți în funcții inferioare pentru ca mai apoi 
să reprezinte baza de recrutare a viitorilor notari. Pentru o cât mai 
eficientă colaborare a serviciilor prefecturii cu organele adminis-
trative externe, mai multe servicii publice județene își mută sediile în 
palatul prefecturii301. 

Instituția delegării, prevăzută de lege, este des uzitată de către 
prefecții județului Cluj pe parcursul anilor interbelici. Actul de 

294 Pentru o analiză detaliată vezi Györke Zoltán, Mecanisme de organizare și 
funcționare a instituției prefecturii în Clujul interbelic, în „Revista Transilvană de 
Științe Administrative”, 2012, nr. 1, p. 52–72.
295 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 277/1927, nepaginat, cutia 373/1929, nepaginat.
296 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 439/1930, nepaginat.
297 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 767/1936, f. 309–310.
298 Raport asupra..., p. 3–4.
299 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 7 din 17 martie 1927.
300 „Glasul Ardealului”, Cluj, nr. 10 din 4 martie 1934.
301 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 8 din 15 mai 1935.
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delegare era emis ca urmare a acumulării unui volum prea mare de 
activități, a complexității acestora sau a incapacității profesionale a 
celui chemat să le îndeplinească.

În 7 aprilie 1926, înainte chiar de numirea sa în funcția de prefect 
al județului Cluj302, Marcian Căluțiu delegă subprefectului o parte 
semnificativă a atribuțiilor sale303, nefiind „în măsură să execute 
personal aceste atribuțiuni multiple pe răspunderea sa proprie”304. În 
18 mai 1929 și prefectul Adam Popa consideră necesară „împărțirea 
agendelor” și delegă unele atribuții subprefectului, mai experimentat 
în ale administrației305. Neputând face față sarcinilor de serviciu și 
prefectul Emil Colbazi delegă, în 31 mai 1931, secretarului general 
al județului conducerea și controlul tuturor serviciilor județene și 
comunale306. În 15 iunie 1933, prefectul Liviu Dan solicita ministrului 
de interne un concediu de odihnă și îl ruga să-l delege ca înlocuitor 
pe directorul prefecturii307.

În timp, atribuțiile și numărul funcționarilor erau supuse modifi-
cării308. În luna mai a anului 1923, subprefectura județului Cojocna 
număra 52 de salariați, în anul 1924 funcționarii subprefecturii sunt 
doar 34, iar în 15 mai 1924 la prefectura și subprefectura județului 
Cojocna funcționa un aparat format din 39 de persoane309.

Toate legile administrative promulgate până în anul 1936 vor fi 
urmate de reorganizări ale structurilor interne ale prefecturii județului 
Cluj, fără a le aduce, însă, schimbări de conținut. Prima restructurare 
a avut loc la 2 martie 1926 și a constat într-o reîmpărțire a serviciilor 
prefecturii, respectiv o repartizare a funcționarilor județeni310 și 

302 „Monitorul Oficial”, nr. 78 din 8 aprilie 1926.
303 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 9 din 22 aprilie 1926.
304 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 9 din 22 aprilie 1926.
305 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 391/1929, nepaginat.
306 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 505/1931, nepaginat.
307 ACNSAS, FD, dos. I 259433, f. 34–35.
308 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 93/1923, f. 548–548v.
309 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 174/1925, nepaginat.
310 Art. 1 al legii publicate în „Monitorul Oficial”, nr. 283 din 22 decembrie 1925, 
art. 155 și art. 388 din legea pentru unificarea administrativă.
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reducerea numărului funcțiilor publice de conducere311. Prefectura 
județului Cluj era organizată în șase servicii (serviciul administrației 
generale, serviciul financiar și economic, serviciul învățământului 
și cultului, serviciul sanitar județean serviciul sanitar, veterinar și 
zootehnic și serviciul tehnic)312. 

După intrarea în vigoare a legii administrative din 1929, inspec-
torul general administrativ era cel care stabilea atribuțiile prefectului 
județului Cluj313. Personalul cabinetului era propus de prefect și numit 
prin decizie de directorul ministerial314. Astfel, prefectul era privat 
de dreptul de a-și recruta personalul. În octombrie 1930, cabinetul 
prefectului este compus din șef de birou, impiegat, dactilografă și 
cinci secretari315, iar în 22 septembrie 1931 se reduce la o dactilografă, 
un camerier și un șofer316. 

În 1930, așadar, prefectul neavând subordonați, cu excepția 
personalului propriului cabinet, nu avea nici cui să ordone. Prefectul 
județului Cluj, era la acel moment, doar destinatarul unor informări 
și ordine ce îl priveau direct și exclusiv, îndeplinind astfel doar un rol 
formal de transmitere a comunicărilor și a ordinelor primite. 

În 1934, cabinetul prefectului va juca un rol central în circulația 
documentelor. Structură distinctă a organigramei prefecturii, 
cabinetul primea și repartiza corespondența, actele confidențiale și 
personale, telegramele cifrate. În cabinetul prefectului erau organizate 
și conferințele „capilor de autorități”, conferințele administrative cu 
prim-pretorii și cu șefii de servicii317. 

În anul 1933, administrația județului Cluj se exprima prin 
organele și serviciile județene. Organe ale administrației județene 
erau: președintele consiliului județean, secretarul general al județului, 
prefectul, secretarul prefectului și directorul de prefectură. Serviciile 

311 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 5 din 18 martie 1926.
312 Idem.
313 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 452/1930, nepaginat.
314 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 491/1930, nepaginat.
315 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 495/1930, nepaginat.
316 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 531/1931, nepaginat.
317 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 8 din 15 mai 1935.
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județene, în număr de opt, erau împărțite la rândul lor în birouri318. 
Birourile și serviciile prefecturii totalizează, în 1934, unsprezece 
structuri distincte319. 

Imediat după intrarea în vigoare a legii administrative din 
27 martie 1936, prefectul Eugen Dunca decide, în 26 mai 1936, ca 
structura serviciului administrativ să cuprindă patru birouri și 
numește funcționari la conducerea acestor birouri320. Printr-o altă 
decizie, prefectul stabilește și atribuțiile funcționarilor din serviciul 
administrativ321. 

Până la unificarea administrativă, instituția centrală a administrației 
județene a fost subprefectura județului, entitate păstrată din sistemul 
administrativ maghiar. Aceasta apare în actele oficiale până târziu. În 
textul deciziei ministeriale nr. 54.890 din 17 septembrie 1924 se vorbește 
de „subprefecturi” din Ardeal și Banat322, iar în anul 1925 ordonațele 
de plată purtau încă antetul „Ministerul Internelor – Subprefectul 
județului Cojocna din Cluj”323. În 1926, are loc comasarea subprefec-
turii județului cu prefectura, astfel încât, de la acea dată, „toate agendele 
administrative se rezolvă după alte norme, făcându-se de altfel o nouă 
repartizare de agende, noi împărțiri a funcționarilor, a serviciilor și a 
lucrărilor la prefectura județului”324.

Prefecții județului Cluj vor dovedi că sunt preocupați inclusiv 
de programul de activitate al funcționarilor prefecturii. În anul 1923, 
funcționarii prefecturii clujene puteau fi amendați din cauza întâr-
zierii la serviciu325 sau chiar eliberați din funcție pentru absența nejus-
tificată de la birou326. În 1924, subprefectul județului anunța că nu 

318 Cluj-Kolozsvári kalauz és cimtár [Călăuza și catalogul Clujului], Cluj-Kolozsvár, 
Concordia nyomda nyomása, 1933, p. 52–54.
319 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 8 din 15 mai 1935.
320 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 770/1936, f. 133.
321 Ibidem, f. 188–190.
322 „Monitorul Oficial”, nr. 205 din 19 septembrie 1924.
323 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 273/1927, nepaginat.
324 Raport asupra..., p. 10.
325 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 191/1925, 192/1925 nepaginat.
326 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 190/1925, nepaginat.
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admite nerespectarea „orelor oficioase”327. Prefectul Marcian Căluțiu 
stabilea, în 18 iunie 1926, programul de vară al funcționarilor328. În 
7 mai 1936, prefectul Eugen Dunca decide obligativitatea prezenței 
la serviciu la orele 8,00 și semnarea condicii329, iar de la 1 noiembrie 
1936 introduce „serviciul de inspecție de după masă”330.

În 1925, concediile medicale ale funcționarilor prefecturii 
trebuiau aprobate de prefect, după verificarea certificatului medical 
eliberat de prim-medicul județean331. În 18 martie 1926, prefectul 
emitea un ordin potrivit căruia, în caz de boală, funcționarii trebuie 
să anunțe subprefectul în termen de douăsprezece ore, pentru ca 
medicul funcționarilor județeni să-i poată vizita pe cei netranspor-
tabili la domiciliu. Ceilalți bolnavi, aveau a se prezenta la ambulanța 
prefecturii în cadrul orelor de program332.

Competența de sancționare a funcționarilor publici de către 
prefecți a produs vii dezbateri în anul 1924. Statutul funcționarilor 
publici și un ordin al ministrului de interne din 1924333 regle-
mentau aplicarea pedepselor disciplinare ca atribut exclusiv prefec-
tului. Așadar, prin decizia ministerială nr.  994 din 12 februarie 
1924, prefectul era delegat să aplice pedepse disciplinare tuturor 
funcționarilor prefecturii, subprefecturii, preturilor și polițiilor 
orășenești334. Aceste reglementări i-au făcut pe unii subprefecți 
să aprecieze că sunt „desconsiderați” ca șefi ai administrațiilor 
județene. Putând fi pedepsiți de prefecți, erau aserviți acestora, 
ceea ce era umilitor și ilegal. La propunerea suprefectului județului 
Cluj, subprefecții ardeleni adresează memorii ministerului, dar li 
se răspunde că „deciziile sunt categorice și asupra lor nu se mai 
poate reveni”. Subprefecții arătau că, fiind în contact permanent 

327 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 136/1924, nepaginat.
328 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 234/1926, nepaginat.
329 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 520/1931, nepaginat.
330 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 756/1936, f. 138.
331 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 197/1925, nepaginat.
332 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 224/1926, nepaginat.
333 „Monitorul Oficial”, nr. 34 din 12 februarie 1924.
334 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 148/1924, nepaginat.
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cu funcționarii, cunoscându-le aptitudinile și capacitățile, au și 
dreptul de a-i judeca. Fiind „de o stabilitate de mai scurtă durată 
și mai puțin sigură în raport cu aceea a subprefectului”, prefectul 
nu are „legături împreunate cu oficiul de multe ori nici chiar cu 
funcționarii din centru”, căci are multiple preocupări politice și de 
ordin superior335.

În situații limită, cum ar fi netrimiterea unor răspunsuri urgente, 
prim-pretorii erau pedepsiți imediat, prin mustrare scrisă și pierderea 
salariului pe mai multe zile336. În 1926, patru funcționari au fost 
pedepsiți, iar zece notari, doi pretori și doi funcționari județeni au 
fost sancționați disciplinar pentru neglijență în serviciu337. 

Sancțiunile aplicate funcționarilor de orice rang puteau fi extrem 
de severe. Subprefectul Octavian Simu, constatând că un ordin cu 
privire la redactarea unor acte nu a fost executat nici în urma „urgită-
rilor consecutive”, acordă funcționarelor în cauză un ultim termen 
de executare, de 24 de ore. În caz contrar, vor fi „considerate de 
demisionate din postul cel administrativ”338. În 1925, subprefectul 
Gavril Dobay este detașat la Ministerul de Interne339 până în 3 iulie 
1925, când este suspendat din funcția de subprefect „până la noi 
dispozițiuni” și trimis spre judecare la comisia disciplinară locală340. 
În 1929, inspectorul general administrativ Victor Hodor, fost prefect 
delegat al județului, anchetează „neregulile constatate în sarcina 
fostului subprefect Octavian Simu”341. 

Un caz neobișnuit a fost cel al prim-pretorului plasei Cojocna, 
din anul 1928. Acesta îi cerea subprefectului să-l cerceteze disci-
plinar, pentru a limpezi acuzele aduse de ziarul local „Patria” la 
adresa sa și a administrației pe care o conduce. În 8 mai 1928, 
prim-pretorul era acuzat de cotidianul clujean că ar fi fost complice 

335 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 138/1924, nepaginat.
336 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 184/1925, nepaginat.
337 Raport asupra..., p. 11.
338 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 137/1924, nepaginat.
339 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 175/1925, nepaginat.
340 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 200/1925, nepaginat.
341 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 12 din 10 aprilie 1930.
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cu prim-medicul veterinar la vaccinarea unor animale doar pentru 
a încasa ilegal o sumă de bani342.

La rândul lor, prim-pretorii fiind înzestrați cu competențe lărgite, 
aplicau sancțiuni primarilor cu destulă ușurință. Spre exemplu, 
în 25 octombrie 1924, prim-pretorul plasei, aflat în inspecție în 
comuna Dedrad, aplică o „amendă meritată” primarului pentru 
„neglijență în executarea îndatoririlor sale și neducerea la îndeplinire 
a ordinelor primite”, dar și deoarece „nu s-a prezentat la Primărie” 
în ziua inspecției343. În 1928, prefectul Partenie Dan aplică pedeapsa 
mustrării scrise și pierderea salariului pentru toți pretorii din județ și 
pentru câțiva funcționari ai prefecturii, pentru neglijență în aplicarea 
ordinelor344. Același prefect declarase la preluarea mandatului, în 
15 octombrie 1925, că „se va conduce de principiul de legalitate în 
toate acțiunile sale”345.

Între anii 1923 și 1925, prefectul transmitea dispozițiile primite 
către subprefect prin adrese scrise, iar subprefectul era cel care le 
punea în executare pe cele necesare346. Prefectul purta o corespondență 
permanentă, directă și operativă cu subprefectul și îi transmitea spre 
executare toate ordinele primite de la ministrul de interne. În același 
timp, prefectul județului lua unele decizii doar în urma consultării 
sau propunerii subprefectului.

Circulația greoaie a documentelor între nivele ierarhice putea 
conduce uneori și la situații hilare, precum cea a prim-pretorului 
plasei Hida. Împotriva acestui funcționar de stat, subprefectul 
declanșează, în 12 martie 1923, o anchetă premergătoare cercetării 
disciplinare, fără a avea cunoștință despre faptul că din 7 martie 
1923, prim-pretorul fusese numit primar al orașului Zalău. Până și 
prefectul județului Cluj ia act despre cele două informări tardiv, în 
31 martie 1923347. 
342 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 94/1923, f. 2 și 6.
343 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 120/1924, f. 585–585v.
344 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 309/1928, nepaginat.
345 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 25 din 27 octombrie 1927.
346 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 247/1926, nepaginat.
347 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 102/1923, nepaginat.
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Comunicarea cu guvernul se stabilea direct între prim-ministru 
și prefecții de județe doar în cazuri cu totul speciale. Spre exemplu, Ion 
I. C. Brătianu îl ruga printr-o telegramă, pe prefectul județului Cluj să 
comunice deputaților din județ „prieteni politici” să fie prezenți la o 
ședință importantă a Camerei Deputaților348. De regulă, comunicarea 
era cea oficială, prin scrisori transmise de departamentele ministe-
relor. Predominau, desigur, cele ale Ministerului de Interne.

Pe măsură ce prefectura răspundea multiplelor și apăsătoarelor 
probleme ale cetățenilor, creștea proporțional și gradul de expunere 
a funcționarilor prefecturii la posibile acte de corupție sau la 
compromiterea lor publică. Cu totul aparte sunt metodele folosite 
de subprefectul Vasile Gheție, în încercarea de a-și păstra intactă 
imaginea publică. Acesta, în cadrul unui raport administrativ din 
16 octombrie 1923, prezentat conform uzanțelor în fața comisiei 
administrative, adresează consilierilor județeni și o solicitare de 
ordin personal: „rog comisia administrativă ca pe baza §-ului 2 
din articolul de lege XXIII din anul 1886 să ordoneze contra mea 
ancheta premergătoare cercetărei disciplinare pentru a cerceta că 
întru cât corespunde adevărului versiunea lățită prin oraș că eu aș fi 
leneș”. De asemenea, subprefectul solicita „comisiei constatatoare” 
să-și prezinte poziția în proxima sa ședință349.

La rândul ei, administrația județeană acorda importanță felului 
în care era percepută de public. Nici măcar îmbrăcămintea perso-
nalului auxiliar nu era lăsată la voia întâmplării. În 1923, în bugetul 
fondului elodial s-a prevăzut suma de 60.000  lei pentru procurarea 
uniformei celor nouă servitori ai prefecturii350. Doi ani mai târziu, 23 
de oameni de serviciu vor purta deja uniforme noi, ale căror costuri se 
vor fi ridicat la 69.000 lei351. „Monitorul Oficial” al județului, într-un 
număr din 1926, aducea la cunoștință publică organizarea unei 
licitații publice, în localul prefecturii, pentru furnizarea a 15 costume, 

348 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 102/1923, nepaginat.
349 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 109/1923, nepaginat.
350 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 85/1923, f. 836–837.
351 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 119/1924, f. 581.
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15 perechi de bocanci și 27 de chipiuri pentru servitorii prefec-
turii și ai plășilor. Toți servitorii purtau uniformă, modelul acesteia 
fiind stabilit de Ministerul de Interne (costum și șapcă, acordate 
gratuit), iar uniforma șoferului prefectului putea avea un model 
diferit352. În 1929, în urma unei licitații publice, comisia județeană 
aprobă plata pentru confecționarea a zece paltoane și 24 de costume 
pentru camerierii prefecturii, în valoare totală de 87.300 lei. Bugetul 
județului avea cuprinsă pentru exercițiul 1929 suma de 113.900  lei 
cu destinația „procurarea de îmbrăcăminte pentru camerieri”. Astfel 
că însuși prefectul Adam Popa încheia un contract cu o croitorie din 
oraș, prin care se stabilea termenul de livrare și costul, făcându-se 
referire inclusiv la mostrele de stofă din care urmau a fi confecționate 
uniformele353. În 1933, prefectura organizează o nouă licitație pentru 
confecționarea la comandă a hainelor de vară pentru cincisprezece 
camerieri: veston și panatalon, din pânză de culoare kaki sau gri354. 

În același an, camerierii prefecturii solicitau să li se asigure și stabi-
litatea în serviciu, prin introducerea unor prevederi în regulamentul 
județean aflat în faza de proiect. Servitorii își susțin cererea motivând 
că reprezintă o „piesă” ce asigură buna funcționare a organismului 
administrativ și invocă ușurința prea mare cu care sunt concediați, 
„oricând, fără motiv și din capriciile simpatiei sau disgrației”. Pe lângă 
aceste motive „de interes personal”, cele cincisprezece ordonanțe ale 
prefecturii socotesc că există chiar și un „interes național” pentru 
protejarea lor, deoarece prin ei „încă se contribuie la crearea micei 
burghezii românești la orașe”. Așadar, camerierii solicită „bunăvoința 
părintească” a prefectului să îndrume organele încredințate cu elabo-
rarea regulamentului în așa fel încât să fie reglementată și situația lor, 
„spre mulțumirea ambelor interese”355. 

Personalul „de deservire” al prefecturii va beneficia, din anul 
1934, de un regulament propriu356. Potrivit acestuia, șoferii, vătaful 
352 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 5 din 18 martie 1926.
353 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 403/1929, nepaginat.
354 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 630/1933, nepaginat.
355 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 630/1933, nepaginat.
356 Regulament referitor la personalul de serviciu și șoferii Prefecturei județului Cluj.



81

palatului, portarii, telefoniștii și servitorii de birou erau numiți și 
suspendați din funcție direct de prefect, fiind necesar să îndepli-
nească doar câteva condiții minime. Chiar dacă nu face parte din 
categoria funcționarilor publici, și acest personal „este obligat a se 
purta cuviincios, disciplinat și demn atât cu funcționarii județului, 
cât și cu publicul, de asemenea și în actele vieții lor particulare”. 
Camerierilor le era interzisă până și aderarea la asociații profesionale 
și participarea la manifestații politice. Personalul de serviciu beneficia 
la acea dată de un salariu de 250 lei, locuință într-unul „din edificiile 
Prefecturei” sau indemnizație de chirie, precum și un ajutor familiar 
„după starea lor civilă și familială”357. 

Prefectul județului promovează în același an și un regulament 
privind prezența și conduita funcționarilor. Astfel, funcționarii 
prefecturii Cluj trebuie „să respecteze cea mai perfectă ordine, liniște 
și disciplină în timpul serviciului, atât în birouri cât și în coridoarele 
prefecturii, omițând deplasările inutile de la un birou la altul și 
aglomerațiile pe coridoare sau prin birouri, precum și discuțiile și 
poveștile”358. 

Prefectul reglementa în detaliu, printr-un act administrativ 
din 1936, și activitatea oamenilor de serviciu: orele în care trebuia 
efectuată curățenia în palatul administrativ, aerisirea birourilor, 
ștergerea prafului etc. De asemenea, portarul trebuia să suprave-
gheze „cu cea mai mare atențiune” persoanele care intră și ies din 
palatul administrativ și să nu permită accesul „indivizilor suspecți, 
comercianților ambulanți, cerșetorilor”. Vătaful palatului se îngrijea 
de modul de folosire a energiei electrice, iar camerierii asigurau 
încălzirea birourilor. Personalului de serviciu care ocupa o locuință 
de serviciu în palatul administrativ îi era strict interzis să primească 
oaspeți peste noapte fără aprobarea prealabilă a prefectului359.

357 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 14 din 15 august 1934.
358 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 650/1934, f. 195.
359 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 767/1936, f. 401–403.
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Funcționarii prefecturii. Pregătire profesională, 
carieră, drepturi și obligații

Conform legii privind statutul funcționarilor publici, intrat 
în vigoare la 1 ianuarie 1924, funcționarul public este cel care 
îndeplinește un serviciu public permanent la stat, județ, comună sau 
orice instituție bugetară. În mod firesc, nu orice angajat al statului este 
funcționar public, de exemplu cei ce ocupă funcții politice numite sau 
alese. Legea stabilește și condițiile minime de admisibilitate în funcția 
publică: cetățean român, fără deosebire de sex, major, apt medical 
și care nu a suferit nici o „condamnațiune infamantă”, bărbații să fi 
satisfăcut legea recrutării și să se bucure de toate drepturile civile 
și politice. Funcționarul public are pe lângă drepturi și obligații: 
program de lucru de șapte ore pe zi, obligația de a locui în localitea 
în care își are sediul instituția publică, conduită morală în activitățile 
publice sau private care să nu compromită funcția sau corpul din care 
face parte. Funcțiile publice de director general, subdirector general, 
director, subdirector, șef de serviciu, șef de birou pot fi ocupate în 
administrațiile județene sau locale și de candidații care nu beneficiază 
de o diplomă universitară, în urma unui examen de capacitate360.

Pregătirea profesională a viitorilor funcționari de stat s-a găsit 
mereu în atenția autorităților.

Conform unui ordin al consiliului guvernamental al Transilvaniei 
din anul 1787, nimeni nu putea ocupa o funcție politică de specialitate, 
dacă nu putea dovedi, prin înscrisuri, că deține cunoștiințe de drept și 
științe de stat, cursurile de drept fiind precedate de studii de filosofie. 
În 1789, au fost stabilite distinct aceste funcții, printre ele regăsindu-se 
și cele de subprefect, notar județean, jurisconsult al județului și pretor. 
Aceste facultăți de drept de doi ani aveau rostul de a asigura o pregătire 
mai degrabă practică a viitorilor funcționari de stat. De astfel de 
absolvenți era mare nevoie, de tineri pe care atât prefectul comitatului 
cât și comisarul regal trebuia să-i angajeze cu prioritate în județele lor. 

360 Lege pentru statutul funcţionarilor publici, în „Monitorul Oficial”, nr. 60 din 19 
iunie 1923.
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Astfel, Academia regală de științe juridice din Oradea promova 
un sistem de învățare informativ, insistând asupra memorării în dauna 
dezvoltării unei gândiri independente și a spiritului critic, făcându-
se în acest fel rabat de la standardele științifice361. Învățământul 
mai degrabă informativ va fi rămâne important și în anul 1938, 
când, potrivit unor opinii, valorile erau clasificate după „brevetele 
de absolvență”, în baza cărora „se făceau recrutările personalului 
birocratic și bugetivor, armătura partidului politic”362.

Conform legii I din 1883 despre calificarea funcționarilor, pentru 
a putea fi numit într-o funcție publică de stat sau comitatensă, candi-
datul trebuia să obțină, succesiv, diploma de avocat sau în științe de 
stat, doctorat în științe juridice sau cel puțin să fi urmat patru ani 
cursuri de drept, încheiate cu examen de stat în științe de stat. În 
administrația comitatelor, această condiție era obligatorie pentru 
subprefecți, notari, pretori și vicepretori. Notarii comunali și cercuali 
trebuia să promoveze un examen de capacitate, să fie absolvenți a 
minimum șase clase gimnaziale și să posede o vechime de un an în 
administrație. Subprefecții, prim-notarii și prim-pretorii comitatelor, 
după o experiență de doi ani în exercitarea funcției, susțineau și un 
examen de competențe practice administrative363.

În perioada interbelică au funcționat mai multe instituții de 
învățământ cu profil administrativ: Institutul de științe administrative 
(1926), Școala superioară de documentare și științe administrative 
(1928) și Centrul de pegătire tehnică profesională administrativă 
(1938)364. Institutul de științe administrative era susținut finaciar și de 
Ministerul de Interne, prin bugetele prefecturilor365. 

Abia în 15 octombrie 1928, Institutul de științe administrative 
al României înființează Școala superioară de documentare și științe 

361 A magyar királyi Jogakadémiák es Joglyceumok története [Istoria Academiilor 
regale maghiare de drept și a liceelor regale maghiare de drept], Pest, Athenaum 
nyomdája, 1873, p. 53–56.
362 Enciclopedia României, vol. I, p. 952.
363 1883-ik évi Országos Torvénytár [Colecția națională a legilor din anul 1883].
364 Paul Negulescu, George Alexianu, Op. cit., p. I.
365 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 251/1926, nepaginat.
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administrative, destinată pregătirii celor ce se dedică carierei 
administrative și completării educației profesionale a funcționarilor 
publici366. Studenții școlii urmau o programă complexă, compusă 
preponderent din cursuri de drept, dar și de finanțe, urbanism, 
statistică, psihologie, istorie, geografie, limbi străine, inclusiv 
la forma de învățământ fără frecvență. Directorul școlii era, în 
1929, profesorul de drept public al Universității București, Paul 
Negulescu, iar din corpul didactic făceau parte Anibal Teodorescu, 
Constantin Rădulescu-Motru, George Alexianu, Mircea Djuvara și 
Mina Minovici367. 

Începând cu anul 1931, regulamentul Școlii superioare de 
documentare și științe administrative stabilea printr-o dispoziție 
imperativă că „administrațiile publice vor trimite în fiecare an un 
număr de funcționari la cursurile acestei școli, spre a se specializa 
în vederea alcătuirii unei tehnice administrative unitare”368. Județul 
Cluj, „neavând lipsă și nici fonduri”, nu trimite niciun funcționar369. 
De asemenea, fiind invitată și în 1932 să trimită candidați, prefectura 
clujeană consideră că nu este cazul, deoarece are „funcționari titrați”370. 

Era deja o tradiție ca cei ce doreau să ocupe funcții de demnitate 
publică sau de înalți funcționari de stat să se înscrie în prealabil la 
cursurile facultăților de drept, dovadă că și dintre cei 212 de membri 
aleși ai Marelui Sfat Național al Transilvaniei, Crișanei, Sătmarului și 
Maramureșului, 99 erau juriști371. 

Chiar și așa, punerea în practică a prevederilor legii adminis-
trative din 1929 privind pregătirea necesară funcționarilor publici și 
condițiile profesionale de admisibilitate în funcțiile superioare îl pun 
în dificultate pe prefectul județului Cluj, deoarece legea introducea 
condiția ca ocuparea funcțiilor administrative să se poată face doar 

366 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 395/1929, nepaginat.
367 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 404/1929, nepaginat.
368 „Monitorul Oficial”, nr. 211/1931.
369 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 532/1931, nepaginat.
370 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 583/1932, nepaginat.
371 Aurel Galea, Formarea și activitatea Consiliului Dirigent al Transilvaniei, Banatului 
și ținuturilor românești din Ungaria, Târgu Mureș, Editura Tipomur, 1996, p. 120.
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de către candidații care posedă „licență în drept”. De aceea, încă din 
20 septembrie 1929, prefectul cere lămuriri rectorului Universității 
Regele Ferdinand I din Cluj372, întrebând dacă „licența în drept” este 
echivalentă, pentru intrarea în funcția publică, cu „absolutoriul juridic” 
și cu doctoratul în științe de stat373. Prefectul județului Cluj era îngri-
jorat, deoarece majoritatea subprefecților, pretorilor și funcționarilor 
administrativi din Ardeal au urmat la facultatea de drept din Cluj 
doar aceste forme de învățământ superior. Răspunsul rectoratului, 
transmis prin decanul facultății de drept, Romul Boilă, vine prompt 
și elimină interpretările: licența în drept poate fi echivalată doar cu 
„absolutoriul”, urmat de examenul de stat juridic sau de doctoratul 
în științe de stat. Prefectul Adam Popa, precaut, trimite totuși minis-
trului de interne răspunsul primit de la Romul Boilă, solicitându-i 
„lămuririle necesare, pentru a evita orice inechitate, cu ocaziunea 
numirilor candidaților în funcțiunile administrative”. Ministerul de 
Interne va prelua textual în răspunsul său opinia formulată de către 
decanul facultății clujene374. 

Dintre cei cincisprezece prefecți pe care i-a avut județul Cluj între 
anii 1923 și 1938, treisprezece au avut studii juridice, iar patru au fost 
doctori în drept. În 1911, la Universitatea din Cluj, pentru ca cineva 
să fie absolvent al științelor juridice, trebuia să urmeze cursurile celor 
opt semestre, să promoveze două examene de bază, obținând astfel 
un certificat de absolvire (absolutorium), urmat apoi de examenul de 
stat. Pentru a deveni doctor în științe juridice, respectivul candidat 
trebuia să promoveze trei examene de specialitate375. Absolutoriumul 
se elibera, în 1919, tuturor celor ce audiaseră cursurile obligatorii 

372 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 432/1930, nepaginat.
373 Diploma de licență în drept era obținută de cei care dețineau „absolutoriul” după 
care promovau un examen din cinci discipline, pe când diploma de doctor în științe 
de stat se elibera celor care dețineau „absolutoriul” (patru ani cursuri și trei examene 
fundamentale) și promovau două examene de doctorat din nouă discipline. 
374 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 432/1930, nepaginat.
375 A jogi vizsgák letétele és módozatai az érvényben levő szabályok szerint [Promovarea 
și ordinea examenelor de drept potrivit regulamentelor în vigoare], Kolozsvár, 
Kolozsvári kő- és könyvnyomda R.T., 1911, p. 3–5.
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și promovaseră examenele aferente acestora376. În anul 1926, după 
absolvirea facultății de drept, era necesar a se promova mai multe 
examene în decurs de doi ani universitari, pentru ca apoi să poată 
fi obținut titlul de doctor în drept377. Doctoratul în știinte de stat la 
Universitatea din Cluj, necesar carierei administrative, era numit în 
epocă „piccolo doctorat”378.

Prim-pretorii din județ, aveau, în 1924, studii variate, de la 
șapte clase de liceu și diploma de liceu, la absolvenți de universitate 
și doctorat în știinte de stat379. Secretarul general al prefecturii Cluj 
din 1936 era doctor în drept și conducea revistele „Administrația 
Română” și „Cuvântul Notarului”380. 

Uneori și prefectul susținea măsurile de profesionalizare a 
funcționarilor. Petru Meteș îl roagă, în 13 ianuarie 1923, pe ministrul 
de interne să sprjine financiar „Revista administrativă”, publicație care 
„a îmbrățișat cele mai diferite chestii administrative, fiind un harnic 
călăuz și îndrumător al acestor chestii și al funcționarilor adminis-
trativi”. Singura revistă de specialitate din Transilvania se confrunta 
cu greutăți materiale, iar prefectul Meteș considera că acest ajutor ar 
servi cauza administrației381. 

Prin legea administrativă din 1936, se înființează pentru 
funcționarii Ministerului de Interne „Centrul de pregătire tehnică 
administrativă a funcționarilor publici”. Un fost secretar general al 
ministerului muncii, P. Alexandrescu-Roman, respingea afirmația 
conform căreia această școală ar dubla universitățile, fiind de părere că 
universitățile oferă doar cunoștințe generale, din discipline științifice, 
nerelevante pentru administrație. Absolvenții de drept urmează și ei 
doar un curs sau două de drept administrativ, iar licențiaților în litere, 

376 Universitatea din Cluj. Regulament de studii, disciplină și taxe, Cluj, Tipografia 
„Carmen”, 1919, p. 34.
377 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 223/1926, nepaginat.
378 Lucia Bunaciu, Un om de seamă: dr. Joe Gherman, în „Țara Bârsei”, Brașov, 2007, 
p. 132.
379 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 119/1924, f. 520–523.
380 „Patria”, Cluj, număr special din 1 decembrie 1936.
381 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 101/1923, nepaginat.
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comerț, științe sau teologie „le lipsește orice noțiune de administrație 
și care învață meseria pe spinarea serviciilor și contribuabililor”. Un 
corp tehnic de elită se poate constitui doar în instituții de perfecționare 
specializate, altele decât universitățile, considera înaltul funcționar, 
fiind necesară astfel înființarea unei școli de pregătire tehnică profesi-
onală a funcționarilor publici382.

Numirea funcționarilor publici era de competența Ministerului 
de Interne și se operaționaliza prin decrete regale publicate în 
„Monitorul Oficial”. Mai târziu, procedura ce trebuia urmată de 
persoanele interesate să ocupe posturi la prefectura județului s-a 
descentralizat și simplificat. Candidații erau numiți în funcții, de 
regulă, de către prefect sau subprefect, sub condiția existenței unor 
posturi vacante corespunzătoare și a obținerii avizului comisiei de 
specialitate. 

Cererile pentru ocuparea unor funcții inferioare din prefectură 
erau întemeiate pe argumente diverse ori pe mențiuni de ordin 
personal. Un număr semnificativ de candidați invocau motivul că se 
află într-o stare materială precară, ei sau familiile lor, că trebuie să se 
susțină la studii sau chiar să-și asigure minimul de hrană.

În 7 iunie 1922, Livia Ciucă depunea o cerere prin care solicita 
subprefectului să o numească în funcția de diurnistă la subprefectură, 
motivând că: va absolvi curând liceul, este fiica unui funcționar al 
prefecturii, vrea să-și sprijine financiar familia, este româncă și 
cunoaște limba „în scris corect”. Subprefectul îi răspunde în 11 iulie, 
textual: „În baza § 2 din Statutul județean nr. 92, având în vedere și 
dispozițiile § 22 din Regulamentul de organizare al acestui județ, Te 
primim în mod interimar de diurnistă la serviciul central al județului 
începând cu 1 august 1922”383. 

Mai târziu, în 6 august 1923, Ministerul de Interne atrăgea atenția 
prefecților din Ardeal că nu au dreptul să încadreze sau să promoveze 
personalul fără aprobarea ministerului, existând în acest sens ordine 

382 P. Alexandrescu-Roman, Rostul pregătirii profesionale a funcționarilor publici, în 
„Asociația generală a funcționarilor publici”, nr. 1, București, 1937, p. 13–19.
383 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 136/1924, nepaginat.
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ministeriale din anul 1922. Prefectura județului Cojocna se apără 
arătând că a respectat ordinele primite, cu o singură excepție: o 
vicecancelistă a fost angajată fără decret regal sau ordin ministerial384.

Angajările în anul 1924 se făceau, așadar, după o procedură 
simplă. Spre exemplu, un funcționar de la administrația financiară 
din Cluj îi cerea în scris subprefectului să fie „primit în serviciul 
subprefecturei” în calitatea sau gradația pe care subprefectul o credea 
de cuviință. Petentul arăta că, fiind cursant al școlii superioare de 
științe de stat, ca angajat al subprefecturii va putea „câștiga o bună 
praxă administrativă”. Subprefectul îi răspunde că este îndemnat 
de comisia de județeană pentru numiri și înaintări să se înscrie la 
examenul de capacitate385. 

Din 17 septembrie 1924, ca urmare a unor decizii ministeriale, 
numirile funcționarilor (cu excepția prim-pretorilor și a pretorilor) 
vor trece din competența subprefectului în cea a prefectului386. Astfel, 
în urma cererii unui candidat și a avizului comisiei pentru propuneri 
de numiri și înaintări, a raportului subprefectului, în virtutea dreptului 
acordat prin decizia ministerială nr.  54.890 din 19 septembrie 
1924, prefectul semna decizia de numire în funcție a contabilului 
județean387. Totuși, subprefectul județului Ciuc numea în continuare 
diurniști, conform § 80 din legea XXI/1886. Acesta era de părere că 
diurniștii nu sunt asimilați „scriitorilor” de plasă, nu fac parte din 
categoria personalului auxiliar și nici din cea a funcționarilor388. În 
1925, însuși Ministerul de Interne primea demisia uni dactilografe 
din prefectura Cluj și numea o altă persoană în această funcție389. 
În 1926, prefectul numea ordonanțele și șoferii prefecturii, dar și pe 
medicul funcționarilor județeni, salarizat din bugetul județean390. În 
același an, doar în baza unei cereri și a avizului favorabil al comisiei 

384 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 94/1923, f. 351–352.
385 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 147/1924, nepaginat
386 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 187/1925, nepaginat.
387 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 146/1924, nepaginat.
388 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 187/1925, nepaginat.
389 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 197/1925, nepaginat.
390 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 220/1926, cutia 233/1926, nepaginat.
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pentru propuneri de numiri și înaintări, prefectul numea un avocat în 
funcția vacantă de jurisconsult județean391.

În vederea angajării, candidații foloseau și alte argumente 
decât cele de natură profesională sau de competență. Spre exemplu, 
notarul orașului Cluj cerea prefectului, în 31 mai 1924, să-l propună 
pentru funcția de prim-notar județean. Notarul considera că merită 
postul deoarece în 1919 a fost printre primii care, „cunoscând glasul 
vremii”, a venit la Cluj în fruntea a 73 de tineri, pe care i-a „adus 
pentru întărirea gărzii naționale române amenințată din toate laturile 
de hoardele secuiești” și a stat în permanență în „serviciul de propa-
gandă al Consiliului Național Român” din Cluj392.

De asemenea, erau luate în considerare și recomandările pe care 
candidatul le putea obține. Un student la drept în anul IV îi cerea 
subprefectului să fie angajat ca pretor. Va fi angajat ca practicant 
administrativ la pretura plasei Huedin în urma promovării exame-
nului de capacitate, obținând în prealabil avizul subprefectului și 
al comisiei pentru propuneri de numiri și înaintări. Dosarul de 
candidatură conținea și un „certificat oficios”, prin care subpre-
fectul certifică că studentul a mai lucrat ca diurnist la subprefectura 
județului, „cu cea mai mare conștiinciozitate și punctuozitate având 
o putere morală inexcepționabilă”. De asemenea, notarul din Bran, 
pe lângă care studentul efectuase un stagiu de practică, semnează și 
acesta un „atestat oficios”, în care menționează că tânărul a dovedit un 
„succes foarte bun”393.

Relațiile personale cu decidenții prefecturii județului puteau fi și 
ele importante în reușita unei angajări la prefectură. În 17 noiembrie 
1922, subprefectul intervine pe lângă prefect și îl roagă să intervină 
„la locul în drept” pentru ca în postul de vicecancelistă ce se va elibera 
să fie numită diurnista Mărioara Olariu, aceasta „fiind una dintre cele 
mai bune elemente”394.

391 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 240/1926, nepaginat.
392 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 149/1924, nepaginat.
393 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 150/1924, nepaginat
394 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 136/1924, nepaginat.
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În 1924, subprefectul avea competența, conform art.  2 din 
statutul județean nr. 92, să numească diurniști la preturile din plăși. 
În angajarea unor astfel de diurniști o oarecare influență asupra 
subprefectului sau o relație de amiciție cu acesta puteau avea un 
rol determinant. Paul Ștefan, jurnalist la cotidianul „Înfrățirea” din 
Cluj, îi scria subprefectului următoarele: „Coane Simu, Vă trimit cu 
această scrisoare pe un biet fost funcționar nenorocit – care în urma 
desființării resortului de agricultură a rămas literalmente cerșetor – 
are 6 clase de liceu și a fost subșef de birou un funcționar admirabil 
– aceasta se poate vedea din alăturatele certificate. Vă rog cu foarte 
multă insistență faceți-i rost de un post de scriitor sau orice prin județ, 
vă va rămânea recunoscător pe toată viața. O să vă facă impresie rea 
când o să-l vedeți – e muritor de foame – dar dacă îl numiți, îi dau eu 
niște haine și ghete și vă garantez că e om cinstit și harnic”395.

Ordonanțele de birou erau recrutate chiar și în urma recoman-
dărilor sau avizului intendentului palatului. Personalul de serviciu 
putea fi selectat și dintre membrii familiilor servitorilor ce funcționau 
deja la prefectură sau la preturile din plăși. Aceștia își motivau uneori 
cererile arătând că se găsesc într-o stare materială precară, că au 
„religia” română sau că vor fi sârguincioși396. 

În astfel de posturi de deservire, prefectul angaja și elevi aflați 
în vacanță. În 14 iunie 1924, un elev adresa o cerere scrisă subprefec-
tului să-l angajeze din nou, pe perioada vacanței la subprefectură. Deși 
primește un răspuns negativ, din lipsă de posturi vacante de diurniști, 
elevului – „băiat sărac și orfan de învățător” cum se autocaracteriza – îi 
răspunde ulterior și prefectul județului: „Vă primesc cu ziua de 1 iulie 
1923 om diurnist interimar și vă împărțesc la subprefectura județului”397. 

Un student în drept în anul II îi solicita prefectului să fie angajat ca 
practicant administrativ la prefectură, motivând că a promovat al doilea 
examen fundamental. Din lipsa unor locuri vacante, cererea i se respinge398.

395 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 137/1924, nepaginat.
396 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 145/1924, nepaginat.
397 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 126/1924, nepaginat.
398 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 149/1924, nepaginat



91

În conformitate cu legea privind statutul funcționarilor publici 
și regulamentului ei de aplicare, nimeni nu putea ocupa o funcție 
publică fără a promova examenul de capacitate, susținut în fața unei 
comisii instituite prin decizia ministrului de interne nr. 8.802/1924, 
publicată în „Monitorul Oficial” nr. 30 din 10 februarie 1924399. În 
urma promovării, candidaților li se eliberau certificate valabile un 
an, în baza cărora puteau solicita încadrarea într-o funcție publică 
la oricare dintre autoritățile serviciilor exterioare ale Ministerului 
de Interne. 

Prefectura clujeană a organizat mai multe sesiuni de examene de 
capacitate. În 29 ianuarie 1926, la prefectura Cluj are loc examenul 
pentru ocuparea a 200 de posturi de secretari comunali400. În 1928, 
prefectura organizează un examen de capacitate necesar avansării în 
grad a propriilor funcționari cu vârsta minimă de 18 ani și absolvenți 
a cel puțin patru clase medii. Candidații au susținut probe scrise și 
orale, pentru verificarea cunoștințelor generale de istorie, geografie 
administrativă, contabilitate și aritmetică. Comisia de examinare 
a fost formată din prefect, subprefect, un reprezentant al primăriei 
municipiului Cluj, un revizor școlar ca profesor examinator și un 
funcționar, ca secretar al comisiei. Din totalul celor 29 de participanți, 
doar unul singur nu a reușit să promoveze proba scrisă401. În sesiunea 
din octombrie 1929, la examenul de capacitate organizat la prefectura 
județului s-au înscris 35 de candidați (absolvenți de liceu sau a câtorva 
clase de liceu, studenți în drept, funcționari)402. Începând din 20 aprilie 
1932, potrivit unui ordin al ministrului de interne, funcționarii care 
nu au promovat examenul de capacitate nu sunt păstrați în funcții, 
urmând să fie înlocuiți cu persoane care îndeplinesc condițiile legale 
de ocupare a funcțiilor publice403.

399 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 849/1937, nepaginat.
400 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 200/1925, nepaginat.
401 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 11 din 17 mai 1928. „Monitorul Oficial 
al județului Cluj”, nr. 12 din 31 mai 1928, ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 564/1932, 
nepaginat.
402 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 405/1929, nepaginat.
403 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 572/1932, nepaginat.
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Guvernul condus de Ion I. C. Brătianu susținea, în 1926, că, 
odată cu intrarea în vigoare a statutului funcționarului public, 
„alegerea funcționarilor nu se mai face pe considerațiuni politice, ci 
de către comisiuni compuse din cei mai înalți funcționari de carieră”, 
iar mutarea și detașarea funcționarilor „a fost îngrădită de serioase 
garanții, spre a nu fi supusă influențelor politice”404. Acestea vor 
ramâne, în mare parte, simple deziderate. Statutul permitea, însă, ca 
orice funcționar public să-și poată proiecta, chiar dacă într-o mică 
măsură, propria carieră. Regulamentul pentru aplicarea legii statu-
tului funcționarilor publici dispunea ca fiecărui funcționar public să 
i se întocmească un dosar (cazier) cuprinzând date personale și de 
serviciu, cererea sa de angajare și statul de serviciu. Acesta conținea 
datele personale ale funcționarului: stare civilă, studii, limbi străine 
cunoscute, situația militară, religia, decorații și medalii, funcțiile 
ocupate și cariera, pedepse, concedii405.

Funcționarii publici puteau fi decorați în urma propunerilor 
venite din partea prefecților. În 1921, prefectul Petru Meteș propunea 
pentru a fi decorați „funcționari devotați” și „oameni particulari 
vrednici” din municipiului Cluj, aleși „după merite, fără considerare 
de colorit politic”. Printre cei nominalizați se află primarul Iulian Pop, 
consilierul local Emil Dandea și fostul prefect al orașului Cluj, Valentin 
Poruțiu406. Anul următor, prefectul Meteș îl propune și pe subprefectul 
Octavian Utalea pentru a fi decorat. De această dată, cei propuși vor 
achita în prealabil costul decorației, dar și o sumă pentru „răsplătirea 
funcționarilor care au depus o muncă enormă” cu prilejul decoră-
rilor407. În 1923, în județul Cluj un număr de 263 primari figurau în 
evidențe ca fiind decorați cu „Medalia Încoronării”408. Prefectul Petru 
Meteș va solicita să i se acorde și lui medalia „Crucea comemorativă” 
a primului război mondial. Comandantul Regimentului 26 Rovine 
404 Activitatea corpurilor legiuitoare și a Guvernului, p. 9.
405 Regulament pentru aplicarea legii pentru statutul funcţionarilor publici, în 
„Monitorul Oficial”, nr. 189 din 23 noiembrie 1923.
406 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 29/1921, nepaginat.
407 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 71/1922, f. 135–151.
408 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 81/1923, f. 437, 441–444, 461.
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îi răspunde, în 29 ianuarie 1923, că cererea sa nu poate fi onorată 
deoarece nu sunt îndeplinite procedurile formale, prefectul nefiind 
propus pentru acordarea medaliei409.

De-a lungul acestor ani, funcționarii prefecturii dar și personalul 
auxiliar sunt avansați în clase și grade superioare. În 19 decembrie 
1920, Liviu Dan, prim-pretor al plasei Mociu, îi solicită prefectului 
să propună încadarea sa într-o clasă de salarizare superioară. Liviu 
Dan arăta că a obținut doctoratul în științe politice, pe lângă cel în 
științe juridice, iar trecând în administrație a „părăsit o cancelarie 
avocațională cu venite mari fiind advocat și la 2 bănci”, pe când 
prim-pretorul plasei centrale deși este mai tânăr, are salariul de clasă 
superioară410.

Prefectul numește în 12 martie 1923, în temeiul legii XXI din 
1886, cinci funcționari în funcții onorifice de prim-pretori, pretori, 
prim-notari și notari411. În 1925, prefectul conferă titlul de prim-
pretor onorar unui funcționar, în baza aceleiași legi, pentru că este un 
„funcționar merituos și de încredere” și îndeplinește condițiile cerute 
de lege412. Notarii comunali și cercuali erau avansați de prefect, în 
1925, pretori onorari, „ca recunoștință pentru dezvoltarea activității 
pe terenul administrativ”413. Prefectul avea și competența transferării 
notarilor în interes de serviciu dintr-o plasă în alta414. 

Prefectul îl avanseză pe arhivar, în 1924, în funcția de prim-arhivar 
județean onorar, „drept recunoștință muncii și zelului depus întru 
îndeplinirea serviciului încredințat”. Subprefectul nota că arhivarul 
merită să fie numit într-un post mai înalt pentru că este harnic, 
destoinic, conștincios și a câștigat recunoașterea superiorilor415. 

Mai târziu, se creează și un cadru formal de avansare în carieră. 
Prefectul Septimiu Mureșanu, în baza unei decizii a Ministerului de 

409 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 101/1923, nepaginat.
410 ACNSAS, FD, dos. I 259433, f. 1 și 1v.
411 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 90/1923, f. 124.
412 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 174/1925, nepaginat.
413 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 190/1925, nepaginat.
414 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 174/1925, nepaginat.
415 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 142/1924, nepaginat.
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Interne din 1926 prin care „se ordonă instituirea unei subcomisiuni 
pentru propuneri, denumiri și înaintări pe lângă fiecare prefectură 
de județ”, îl numea ca președinte pe Victor Hodor, inspector general 
administrativ, iar pe el însuși, pe subprefectul Octavian Simu, pe pretorul 
plasei Someș și pe un grefier membri în această subcomisie, ce urma să 
decidă asupra funcțiilor de secretari de plasă și de notari comunali416. În 
același an, prefectul îi renumește pe cei 74 de notari417, iar „prin deciziune 
ministerială” o serie de pretori au fost rotiți pe posturi418. Ministrul de 
interne transfera pretorii dintr-o plasă în alta la propunerea prefectului. 
În 1929, în județul Cluj sunt mutați patru pretori419.

La 30 octombrie 1926, 54 de funcționari administrativi sunt 
propuși pentru avansare în carieră. În frunte cu secretarul consiliului 
județean, șefi de birouri, impiegați, cancelari, diurniști, camerieri 
și un șofer, sunt „propuși la înaintare” în noi clase și gradații. Unii 
funcționari nu fuseseră înaintați de doi–trei ani420. În 11 martie 
1927, prefectul decide avansarea a 40 de funcționari județeni care 
îndeplinesc condițiile de stagiu sau care „prin munca depusă merită a 
fi înaintați”421. Anterior, în 1923, înaintările în grade superioare aveau 
loc după un an de la ultima avansare, fiind luate în considerare și alte 
criterii precum vechimea, aptitudinile sau studiile funcționarilor422. 

În aceeași perioadă au loc și concedieri. La 1 octombrie 1927, 
cinci funcționari (un jurisconsult, o copistă, un impiegat stagiar, un 
litograf și un camerist) sunt concediați, decizia fiind luată în vederea 
„suprimării posturilor inutile de la această prefectură423. 

La 14 decembrie 1927, noul prefect Partenie Dan înaintează 
în noi clase de salarizare 29 de funcționari ai prefecturii424, dar 

416 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 2 din 4 februarie 1926.
417 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 6 din 25 martie 1926.
418 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 33 din 18 noiembrie 1926.
419 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 394/1929, nepaginat.
420 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 33 din 18 noiembrie 1926.
421 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 7 din 17 martie 1927.
422 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 94/1923, f. 353.
423 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 25 din 27 octombrie 1927.
424 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 29 din 22 decembrie 1927.
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anulează și acte administrative ale predecesorului său425. Același 
prefect, la 12 ianuarie 1928, confirmă în funcții publice definitive 
sau provizorii personalul administrației județene, ca urmare a unor 
modificări survenite în legislația de specialitate. Sunt confirmați 
astfel toți cei 85 de funcționari. În fapt acestea constituie avansări, 
cu excepția camerierilor și a șoferilor, care își păstrează pozițiile. 
Cele 85 de persoane făceau parte, fiecare, dintr-o structură a 
aparatului intern (serviciul administrativ, financiar, sanitar și 
zootehnic, sanitar veterinar), la care se adăuga „personalul inferior 
și auxiliar” (șoferul, vătaful de palat, camerierii) sau din serviciul 
județean extern (cele 12 plăși, având câte un cancelist sau vicecan-
celist și un camerier). În cuprinsul ordinului, prefectul menționa 
că funcționarii își vor îndeplini „funcțiunile conform împărțirei 
actuale”, adică nu vor beneficia de retribuția corespunzătoare în 
care au fost numiți426. 

La începutul anului 1930, o serie de funcționari sunt propuși din 
nou pentru avansare. Secretarul județului, având ca studii bacalau-
reatul, „absolutoriu” și examen de stat, este propus pentru funcția de 
director clasa a II-a și creșterea salariului de bază, plus un supliment 
salarial. O serie de alți funcționari care, pe lângă bacalaureat, au 
promovat diferite examene la facultatea de drept, sunt propuși pentru 
ocuparea unor funcții de șefi de birou. Trei doctori în drept, științe 
de stat și științe politice sunt propuși pentru funcții de subdirector 
sau șef de birou427. În februarie 1934, propunerile pentru avansări 
erau întocmite de către șefii de birouri, prin adrese confidențiale, 
ca recompensă pentru că funcționarul a fost „foarte conștiincios în 
serviciu” sau are „merite deosebite”428. Anual, funcționarii prefec-
turii erau evaluați din punct de vedere profesional de către superiorii 
ierarhici (în 1925, de către subprefect), care le acordau pe „foaia de 
calificativ” o „notă generală”429.
425 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 2 din 26 ianuarie 1928.
426 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 3 din 9 februarie 1928.
427 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 1 din 4 ianuarie 1930.
428 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 668/1934, nepaginat.
429 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 200/1925, nepaginat.
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Unii slujbași ai prefecturii lăsau în urmă cariere atipice. Este cazul 
unui servitor de la prefectura județului care cerea, în 10 iulie 1925, să 
fie avansat la funcția de litograf după ce a fost primar 12 ani înainte de 
războiul mondial, iar apoi diurnist la sedria orfanală, funcție din care 
a fost numit învățător din „ordinul fostului prefect Meteș”430.

De o carieră administrativă remarcabilă se va bucura și funcționarul 
Joe Gherman. Născut în 16 august 1893, la Brad, județul Hunedoara431, 
a studiat dreptul la Budapesta și a susținut doctoratul la Viena432. Din 
8 ianuarie 1919, este numit de Consiliul Dirigent notar județean la 
prefectura județului Hunedoara, între 1920–1922 este prim-pretor în 
același județ433, apoi, din 2 aprilie 1923, subprefect al județului Arad434. 
Joe Gherman ocupă funcția de subprefect al județului Cluj, în perioada 
1929–1930435, fiind apoi președinte al delegației consiliului județean din 
5 martie 1930, inspector general administrativ, de două ori, din 3 august 
1932436 și din 1938437. Pentru meritele sale deosebite, înaltul funcționar 
a fost decorat cu Medalia „Ferdinand I” cu Spade, „Steaua României” în 
grad de Ofițer, „Coroana României” în grad de Ofițer, Ordinul „Crucea 
Comemorativă” și „Răsplata muncii 25 de ani de serviciu”438.

Potrivit opiniei lui Ioan Scurtu, după 1918, numărul funcționarilor 
crește în permanență, în special din cauza lipsei unor studii care să 
stabilească numărul necesar de angajați ai statului. În anul 1934, 
Ministerul de Interne avea 30.812 de funcționari comparativ cu 
Ministerul Instrucțiunii Publice care, fiind și cel mai numeros, avea 
80.181 funcționari, în majoritate învățători și preoți439. Datorită 
faptului că o însemnată perioadă de timp învățătorii și preoții au 
430 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 186/1925, nepaginat.
431 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 490/1930, nepaginat.
432 Lucia Bunaciu, Op. cit., p. 132.
433 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 439/1930, nepaginat.
434 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 576/1932, nepaginat.
435 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 439/1930, nepaginat.
436 Anuarul funcționarilor din administrația centrală și exterioară a ministerului, 
București, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului, Imprimeria Centrală, 1938, p. 75.
437 Ibidem, p. 9.
438 Ibidem, p. 75.
439 „Anuarul Statistic al României”, 1937–1938, p. 30. 
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fost și consilieri de drept în consiliile comunale, aceștia se vor afla 
în centrul vieții culturale a satelor. Dar și funcționarii „și-au adus 
propria contribuție” la dezvoltarea și modernizarea României în 
perioada interbelică, crede istoricul Ioan Scurtu440. 

În anul 1937, salariații județeni și comunali sunt în număr de 
aproximativ 45.000, în condițiile în care aproximativ 200.000 lucrează 
în ministere, din care 21.100 de funcționari în Ministerul de Interne 
(poliție și administrație)441.

Graficul de mai jos descrie dinamica numărului de personal 
al prefecturii județului Cluj între anii 1923 și 1938442. După cum se 
poate observa, nu este fluctuant, atinge un maximum în anul 1928, 
însă se păstrează, în general, în media de 61 de angajați. 

La sfârșitul anului 1925, mutarea funcționarilor în interes de 
serviciu era dispusă de ministrul de interne, la propunerea motivată 

440 Ioan Scurtu, Viața cotidiană a românilor în perioada interbelică. București, Edit. 
Rao, 2001, p. 67–68.
441 I. Measnicov, Situația funcționarilor de stat, în „Sociologie Românească”, 
nr. 1–3/1938, p. 23–26.
442 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 113/1923, 150/1924, 204/1925, 260/1926, 300/1927, 
423/1929, 499/1930, 548/1931, 595/1932, 623/1933, 697/1934, 752/1935, 784/1936, 
881/1937, 954/1938, nepaginate, „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 3 din 9 
februarie 1928.
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a prefecților. Ministrul atrăgea atenția prefecților că, în cazul în care 
nu motiveză corespunzător propunerile, iar acestea nu au loc în urma 
unor anchete, le va respinge propunerile443. Acest lucru arată că, în 
realitate, nu orice propunere din teritoriu era aprobată de ministru. 
Aprobările nu erau formale, unii miniștri manifestând chiar o grijă 
deosebită pentru respectarea procedurilor. 

Mai mult, ministrul de interne arăta prefecților, în 1929, că 
mutarea în interes de serviciu a funcționarilor trebuie să respecte 
dispozițiile legii privind statutului funcționarilor publici și nu trebuie 
confundată cu mutările din motive disciplinare, altfel funcționarii 
vor putea câștiga în fața instanței de contencios administrativ444. În 
1927, pretorul unei plase clujene era mutat disciplinar, pentru șase 
luni, la o pretură din județul Ismail445. În ciuda acestei solicitări, însuși 
ministrul de interne numea, în 1 ianuarie 1930, pretorii plășilor din 
județul Cluj în funcții de prim-pretori, dar în alte plăși decât în cele în 
care au funcționat până la acea dată. Un singur pretor va administra 
aceeași plasă, ceilalți sunt numiți în alte județe (Arad, Hunedoara, 
Târnava Mică)446.

Așadar, în toată această perioadă (1919–1938) au loc și rotiri 
ale cadrelor, mutări ale celor ce ocupau demnitatea de prefect sau 
subprefect în funcții echivalente sau cvasiechivalente. În 1926, 
Octavian Utalea, primar al orașului Cluj, este numit prefect al 
județului447 pentru doar câteva săptămâni. Prin Înaltul decret regal 
nr. 535 din 16 mai 1929, subprefectul județului Cluj Octavian Simu 
este mutat în interes de serviciu în județul Făgăraș, iar subprefectul 
județului Odorhei, Joe Gherman, este numit subprefect la Cluj, tot în 
interes de serviciu448. Apoi, printr-o altă decizie ministerială, începând 
cu 22 iulie 1931, același Octavian Simu, șef de secție la serviciul 
ministerial de interne din directoratul Timișoara, este numit director 
443 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 210/1926, nepaginat.
444 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 399/1929, nepaginat.
445 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 403/1929, nepaginat.
446 ANSJCJ, Prefectura Cluj, cutia 438/1930, nepaginat.
447 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 5 din 18 martie 1926.
448 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 12 din 30 mai 1929.
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de prefectură în județul Cluj449. Cu începere din 1 martie 1930, prin 
decretul regal nr. 219 din 23 ianuarie 1930, subprefectul Joe Gherman 
este trecut „în cadrul auxiliar”, ministerul urmând a decide ce însăr-
cinări îi va da, conform legii pentru organizarea ministerelor450.

Prin Jurnalul Consiliului de Miniștri nr. 11.674 din 27 iunie 1920, 
funcționarilor publici din teritoriile alipite li se acordă un termen de 
un an pentru învățarea limbii române, după care, pentru a-și păstra 
stabilitatea în funcție, urmau să fie supuși unui examen. Termenul 
nu a fost respectat, s-a acordat încă un an451. Între timp, Ministerul 
de Interne îl informează pe prefectul județului Cluj, în 6 decembrie 
1922, despre existența unor broșuri editate cu scopul de a înlesni 
funcționarilor „însușirea limbii române”452.

La 1 ianuarie 1924, intră în vigoare legea privind statutul 
funcționarilor publici, potrivit căreia funcționarii publici au obligația 
să promoveze un examen de cunoaștere a limbii oficiale. Conform 
regulamentului de aplicare a legii, în cursul anului 1924, toți 
funcționarii urmau a fi supuși acestui examen, iar cei declarați admiși 
erau menținuti în funcții. Foștii funcționari îndepărtați din funcții 
din cauză că nu cunoșteau limba oficială se puteau înscrie la acest 
examen, putând fi reprimiți în posturile vacante453.

În 6 martie 1924, ministrul de interne îl informează pe prefectul 
județului că funcționarii din Ardeal care „se găseau în serviciu” 
la 23 noiembrie 1923 și nu cunosc limba română, în scris sau „în 
vorbă”, vor fi nevoiți să promoveze un examen pentru „constatarea 
cunoașterii” limbii, potrivit deciziei ministeriale nr. 9.952 din 1924. 
Pentru aceasta, prefectul va stabili lista funcționarilor din primării 
care trebuie să se prezinte la examen, el făcând parte și din comisia 
de examinare454.

449 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 15 din 1 august 1931.
450 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 438/1930, nepaginat.
451 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 515/1931, nepaginat
452 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 101/1923, nepaginat.
453 Regulament pentru aplicarea legii pentru statutul funcţionarilor publici, în 
„Monitorul Oficial”, nr. 189 din 23 noiembrie 1923.
454 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 148/1924, nepaginat.
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În sesiunea din martie 1924, la examenul de cunoaștere a limbii 
oficiale participă nouăsprezece candidați stabiliți de prefect455. În februarie 
1925, subprefectul raporta prefectului că un notar comunal „a fost pus în 
disponibilitate pentru necunoașterea limbei oficiale a Statului”456. 

Cu toate acestea, procesul continuă în perioada 1925–1928, chiar 
și în anul 1930 organizându-se astfel de examene. Se va constata 
că funcționari care nu au promovat examenul au fost menținuți în 
funcții, iar alții, declarați reușiți în urma unei reexaminări, au fost 
concediați. De asemenea, au avut loc și numiri de noi funcționari 
județeni sau comunali care nu cunoșteau limba română. 

De aceea, în 27 februarie 1931, ministrul de interne cere 
tuturor președinților delegațiilor consiliilor județene, primăriilor 
municipiilor și orașelor reședințe și nereședințe din Ardeal să 
dispună ca orice funcționar dovedit că nu cunoaște limba română 
să fie îndepărtat din funcție „ca incapabil de a mai servi statului, 
județului sau comunei”. Prefectul răspunde în 26 martie 1931 arătând 
ministrului că în județul Cluj nu sunt funcționari „de aceia care nu 
cunosc limba Statului în măsură să nu împiedice rezolvarea lucră-
rilor de birou încredințate lor”457. În ciuda acestui fapt, prefectura 
Cluj organizează, prin Comisia pentru examinarea funcționarilor 
minoritari din judetul Cluj, examene de limbă română în septembrie 
1934, martie și noiembrie 1935. Un număr de 17 funcționari vor 
obține, în urma examenului, medii cuprinse între 5,00 și 7,50458. În 
anul 1935, un funcționar județean este îndepărtat din serviciu din 
cauza necunoașterii limbii oficiale459.

În 1918, personalul administrației centrale a județului Cojocna 
era remunerat prin salariu, la care se adăugau suplimente familiale 
și o indemnizație pentru locuință. Astfel, subprefectul încasa lunar 
1.400 coroane (ca indemnizație de călătorie460), un prim-notar, 
455 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 849/1937, nepaginat.
456 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 171/1925, nepaginat.
457 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 515/1931, nepaginat
458 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 713/1935, nepaginat
459 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 839/1937, nepaginat.
460 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 87/1923, f. 253.
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8.400, un notar, 6.900, prim-magistratul, 9.440, un magistrat, 4.770, 
medicul primar, 7.040, arhivarul, 5.300, directorul de birou, 5.100, un 
practicant administrativ, 1.600, un cancelist, 4.210, un vicecancelist, 
2.720, iar un diurnist, 2.007,50 coroane461.

Începând cu 15 iulie 1923 intră în vigoare legea bugetară prin 
decretul nr. 3.576462, dată la care se abrogă legea IV din 1893 privind 
salarizarea funcționarilor precum și „Statutul privitor la competințele 
funcționarilor de Stat în cazuri de misiuni oficioase și strămutări”, 
adoptat de Consiliului Dirigent în 27 noiembrie 1919. Astfel, de la 
acea dată, funcționarii prefecturii vor beneficia de salariul de bază, 
indemnizația de scumpete, cota de chirie și ajutorul familial. De 
la 1 ianuarie 1923, personalul de inspecție și control va beneficia 
prin decizia Consiliului de Miniștri și de o indemnizație zilnică de 
deplasare, din care aceștia vor acoperi și „cheltuielile de hotel, masă, 
trăsurile la gară și în oraș, hamal”463. Cuantumul acesteia era cuprins 
între 50 și 200 de  lei, dar de o astfel de diurnă vor beneficia doar 
funcționarii retribuiți cu salarii mai mari de 1.850 lei464. Din 1 aprilie 
1924, limitele diurnei variază între 100 și 250 lei465. 

Salariații prefecturii și cei ai subprefecturii județului Cojocna 
beneficiau, în 1923, de o salarizare în funcție de clase și grade, stare 
civilă și număr de copii. Astfel, remunerația acestora se compunea 
din „leafă bugetară” la care se adăugau o indemnizație specială, 
indemnizație de scumpete, supliment de primă de scumpete și un 
ajutor familial, din care era dedus un impozit de 4% și contribuția 
la fondul de pensii de 7%. În sume nete, cel mai mare salariu îl 
avea subprefectul 3.162,50 lei, un prim-notar, 2.865,50 lei, notarul, 
2.441  lei, jurisconsultul, 2.451,50  lei, un practicant administrativ, 
1.808,50  lei, arhivarul, 2.237,50  lei, un cancelist, 2.333,50  lei, un 
vicecancelist, 1.998 lei, un diurnist, 1.182 lei, litograful, 1.532,55 lei, 
șoferul, 1.330  lei, portierul, 1.473  lei, vătaful de palat, 1.388, o 
461 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 87/1923, f. 253 și 259.
462 „Monitorul Oficial”, nr. 82 din 15 iulie 1923.
463 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 148/1924, nepaginat.
464 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 97/1923, f. 604.
465 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 197/1925, nepaginat.
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ordonanță, 1.484 lei, șeful de birou, 2.713,50 lei, subșeful de birou, 
2.617,50 lei, un contabil, 2.297 lei466. 

Prefectul județului Cluj are, în ianuarie 1924, un salariu de 
5.675  lei, subprefectul, 4.465  lei, notarul, 2.969  lei, iar un diurnist, 
1.319  lei467. În același an, un prim-pretor avea un venit anual de 
40.860 lei iar un vicecancelist, 23.040 lei468, un șofer, 22.020 lei, iar cel 
mai mic salariu, 17.100 lei, se plătea unei ordonanțe469.

În luna ianuarie 1925, personalul subprefecturii beneficia de 
următoarele drepturi salariale nete (leafă bugetară, indemnizație 
specială, indemnizație de chirie, primă de scumpete, ajutor familiar și 
sporuri): subprefectul–5.166,50 lei lunar, prim-notarul–3.786,50 lei, 
un notar–3.325,50  lei, un jurisconsult–3.789,50  lei, un contabil–
3.739,50  lei, un cancelist–2.323  lei, un practicant adminis-
trativ–2.204  lei, arhivarul–3.053  lei, un diurnist–1.367  lei, un șofer 
2.046,50  lei, o ordonanță–1.682  lei. Funcționarii prefecturii erau 
remunerați astfel: prefectul–7.869.60  lei, un secretar–2.880  lei, un 
cancelist–2.627,40 lei, un dactilograf–1.656 lei, un șofer–2.496 lei, un 
servitor–1.953,60 lei470. În 1925, angajații prefecturii erau defavorizați 
față de cei ai subprefecturii care, fiind remunerați din alt buget, puteau 
beneficia de diferite suplimente financiare471.

În 1926, personalul prefecturii județului Cluj era remunerat cu 
următoarele salarii: un subșef de birou (prim-notar)–4.677  lei, un 
subșef de birou–3.428 lei, un practician–1.758 lei, un șofer–2.473 lei, 
un impiegat–2.843  lei, o ordonanță–1.883  lei, prefectul–9.981  lei, 
subprefectul–5.423 lei472.

În 1927, personalul prefecturii județului Cluj beneficia de 
următoarele drepturi salariale: secretarul consiliului județean–
8.454 lei, un subșef de birou (prim-notar județean)–7.345 lei, un subșef 

466 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 113/1923, nepaginat.
467 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 150/1924, nepaginat
468 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 119/1924, f. 540–541.
469 Ibidem, f. 549.
470 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 204/1925, nepaginat.
471 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 213/1926, nepaginat.
472 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 260/1926, nepaginat.
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de birou–4.899 lei, un impiegat stagiar–3.020 lei, un șofer–3.347 lei, 
un impiegat 3.064  lei, un camerier–2.958  lei, prefectul–14.222  lei, 
subprefectul–6.996473.

Anul 1927 aduce și o reglementare unitară a salarizării 
bugetare, prin adoptarea legii generale de armonizare a retribu-
ţiilor bugetare. Aceasta introduce 37 de tipuri de retribuţii. În afara 
retribuţiei de bază, funcţionarii publici beneficiau și de „suplimente 
de familie și de localitate”. Suplimentele de localitate se acordau 
pentru o „egalizare relativă a condiţiilor de viaţă ale funcţiona-
rilor” care își desfășurau activitatea în mediul urban. Legea stabi-
lește tipurile de retribuţie și valorile corespunzătoare acestora, 
prefectul beneficiind de o retribuţie lunară de 1.300  lei aur la fel 
ca un subdirector general I din ministere, profesorul universitar 
1.200 lei aur, subprefectul 950 lei aur, iar medicul primar de judeţ 
de un venit de 775 lei aur474.

În 1929, personalul prefecturii județului Cluj era remunerat 
după cum urmează: secretarul consiliului județean–8.864  lei, un 
subșef de birou (prim-notarul județean)–7.346  lei, un practicant 
administrativ–4.631  lei, un vicecancelist–4.474  lei, juriscon-
sultul județean–8.352  lei, un cancelist–5.306  lei, șeful serviciului 
financiar–8.026 lei, un contabil–7.461 lei, un impiegat–6.604 lei, un 
șofer–4.500  lei, un camerier–2.876  lei, vătaful palatului–2.928  lei, 
prefectul–15.720 lei, subprefectul–9.659 lei475.

În 1930, personalul administrației județene beneficia de 
următoarele drepturi salariale nete (leafă bugetară, indemnizație de 
chirie, ajutor familial): secretarul consiliului județean–10.146  lei, 
prim-notarul județean–9.841  lei, jurisconsultul județean–11.792  lei, 
un șef de birou–9.060 lei, un subșef de birou–10.165 lei, un impiegat–
5.659  lei, șeful serviciului financiar–10.712  lei, un contabil–10.165, 
un șofer–4.806  lei, un camerier–4.015  lei, vătaful palatului–4.254  lei, 

473 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 300/1927, nepaginat.
474 Decret regal nr. 1.677 din 31 mai 1927, în „Monitorul Oficial”, nr. 118 din 1 iunie 
1927.
475 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 423/1929, nepaginat.
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prefectul–15.607  lei, subprefectul–9.599  lei476. În 19 februarie 1930, 
fostul subprefect Joe Gherman declara că după ani de zile, funcționarul 
are acum o „chirie omenească” și o indemizație specială477.

În 1931, personalul administrației județene beneficia de 
următoarele salarii: secretarul consiliului județean–14.884 lei, prim-
notarul județean–8.913  lei, jurisconsultul județean–10.519  lei, un 
șef de birou–7.526  lei, un subșef de birou–5.551  lei, un impiegat–
6.453 lei, șeful serviciului financiar–9.119 lei, un contabil–9.078, un 
șofer–3.378 lei, un camerier–2.999 lei, vătaful palatului–3.618 lei478.

În 1932, salariile funcționarilor județeni erau următoarele: secre-
tarul consiliului județean–9.944 lei, prim-notarul județean–9.857 lei, 
jurisconsultul județean–7.498 lei, un șef de birou–7.844 lei, un subșef 
de birou–7.223 lei, un impiegat–4.291 lei, șeful serviciului financiar–
9.798 lei, un șofer–3.530 lei, un camerier–2.454 lei, vătaful palatului–
2.670 lei, prefectul–16.600 lei479.

În 1934, personalul administrației județene beneficia de 
următoarele drepturi salariale nete (leafă bugetară, indemnizație 
de chirie, ajutor familial): secretarul consiliului județean–9.218  lei, 
jurisconsultul județean–6.858 lei, un șef de birou–4.662 lei, un subșef 
de birou–1.809 lei, un impiegat–2.510 lei, șeful serviciului financiar–
5.223 lei, un contabil–3.143, un șofer–2.005 lei, un camerier–2.366 lei, 
prefectul–15.297 lei480.

În 1935, funcționarii județeni erau remunerați astfel: secretarul 
consiliului județean–6.093  lei, jurisconsultul județean–4.361  lei, un șef 
de birou–5.838  lei, un impiegat–3.851  lei, șeful serviciului financiar–
4.573 lei, un șofer–3.154 lei, un camerier–2.390 lei, prefectul–15.000 lei481.

Salariații prefecturii beneficiau în 1936, de următoarele venituri 
(salariu, indemnizație pentru chirie, ajutor familial): secretarul 
general–8.790 lei, un șef de birou–7.690 lei, un impiegat–6.800 lei, o 
476 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 499/1930, nepaginat.
477 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 9 din 8 martie 1930.
478 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 548/1931, nepaginat.
479 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 595/1932, nepaginat.
480 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 697/1934, nepaginat.
481 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 752/1935, nepaginat.
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dactilografă–5.050 lei, un șofer–4.950 lei, un om de serviciu–2.400 lei, 
subprefectul–8.840 lei482 iar prefectul–14.891 lei483.

În 1937, personalul administrației județene beneficia de 
următoarele drepturi salariale nete (leafă bugetară, indemnizație de 
chirie, ajutor familial): un șef de serviciu–7.480 lei, un șef de birou–
2.540 lei, un subșef de birou–2.250 lei, un om de serviciu–2.255 lei, 
vătaful palatului–2.389 lei, un șofer–4.008 lei, subprefectul–9.011 lei, 
prefectul–14.891 lei484. 

În 1938, funcționarii prefecturii județului Cluj erau astfel 
salarizați: un șef de serviciu–7.374 lei, un șef de birou–2.758 lei, un 
subșef de birou–3.265 lei, un om de serviciu–2.355, vătaful palatului–
2.341, un șofer–4.008 lei, subprefectul–8.870 lei485. 

Nicholas Georgescu Roegen arăta într-un studiu publicat în 
anul 1937 că, din cauza „inerției structurii bugetului real” dar și a 
diferențierii geografice, costul vieții este diferit de la un oraș la 
altul. Matematician și statistician, Roegen determinase că și între 
nivelul costului vieții și gradul de urbanism există o corelație foarte 
pronunțată. Lăsând la o parte Bucureștiul, din cauza mărimii și a 
poziției sale politico-administrative, orașele scumpe sunt cele care 
prezintă un grad de urbanism ridicat. Primele locuri le ocupă orașele 
din Transilvania și, dintre acestea, primul este municipiul Cluj. În 20 
din 23 de orașe transilvănene, cheltuielie cu alimentele de origine 
animală sunt mai mari decât cele din București. Prețul acestor 
alimente era determinat și de lipsa corespondenței dintre cererea 
pentru alimentele de origine animală, crescută după război prin 
populația venită din Vechiul Regat, și oferta redusă la care condusese 
preferința populației din Transilvania486.

În 1938, costul vieții era cu 17,5% mai mare decât în 1933 iar 
salariile, în valori reale, sunt în 1938 cu mult mai mici decât în 1934. 
482 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 784/1936, f. 233 și 234v.
483 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 815/1936, f. 310.
484 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 881/1937, nepaginat.
485 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 954/1938, nepaginat.
486 N. Georgescu Roegen, Costul vieții în orașele românești, în „Sociologie românească”, 
nr. 7–8, iulie – august 1937, p. 275–277. 
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În afară de aspectul descreșterii salariilor și creșterii prețurilor, 
evoluția costului vieții din ultimii ani interbelici a fost influențată, 
„la noi ca și aiurea, de sarcinile impuse de înzestrarea armatei”, 
era de părere N. Georgescu Roegen. Acesta calculase că între 
indicele costului vieții în București și Cluj (al doilea dintre cele 
mai scumpe orașe din țară) a existat în 1934 o diferență de 15,9%, iar 
în 1937, de 10,9%. Costul alimentelor, îmbrăcămintei, încălțămintei 
și al combustibilului reprezentau aproximativ 50% din costul vieții. 
Prețul pâinii era față de nivelul din anul 1913 în medie de 35 de ori 
mai mare în 1929 și de 26 ori mai mare în anul 1937487. 

Graficul de mai jos descrie variația în timp a veniturilor salariale 
lunare nete ale prefectului, ale unui notar și ale unei ordonanțe din 
prefectură, pentru trei perioade de timp: 1924–1927, 1929–1932, 
1934–1937488. După cum se poate observa, doar în prima perioadă cele 
trei tipuri de salarii au o evoluție aproape uniformă, apoi doar salariul 
prefectului și cel al ordonanței se pătrează între limite relativ constante.
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487 Nicholas Georgescu Roegen, Prețurile, în „Enciclopedia României”, vol.  IV, 
București, Editura Imprimeria Națională, 1943, p. 928–933.
488 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 150/1924, 119/1924, f.  549, 204/1925, 260/1926, 
300/1927, 423/1929, 499/1930, 548/1931, 595/1932, 697/1934, 752/1935, 784/1936, 
f. 233 și 234v, 815/1936, f. 310, 881/1937, nepaginat.
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Evoluția prețului mediu pe întreaga țară a pâinii albe, în princi-
palele orașe (lei/kg × 100), pentru perioada 1924–1927 și 1929–1932 
este ilustrată mai jos489. Deoarece veniturile salariale al funcționarilor 
prefecturii clujene nu au fost actualizate cu această evoluție, nivelul 
de trai al funcționarilor a fost diminuat.
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În 1924, Asociația funcționarilor publici reclama faptul că 
funcționarii județeni, comunali, ai administrației financiare și cei 
din poștă au fost lăsați deoparte atunci când au avut loc majorări 
salariale. Funcționarii mijlocii, preoții și membrii corpului didactic 
trăiau în mizerie. Salariile funcționarilor nu reprezentau nici 25% 
din salariul lor de dinaintea războiului. Salariul unui funcționar 
era cuprins între 1.700–3.000  lei, dar prețul hainelor a ajuns de 
la 80  lei la 7.000  lei, al ghetelor, de la 22 la 1.500  lei. Asociația, 
condusă de un fost prefect, întreba retoric într-un memoriu adresat 
prefectului județului Cluj: „E cu putință, ca funcționarul să nu 
cadă în păcat și să nu se sporească imoralitatea destul de gravă și 
astăzi?” Prefectul dispune constituirea unei comisii care să studieze 
„această chestiune”490.

489 Anuarul Statistic al României, 1924, p. 118, 1925, p. 118, 1926, p. 130, 1927, p. 150, 
1929, p. 311, 1930, p. 253, 1931, p. 258, 1932, p. 234; 1937, p. 594, 1938, p. 594.
490 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 145/1924, nepaginat.
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În exercițiul bugetar 1937/1938, 72% dintre funcționarii centrali 
aveau salarii sub 4.000 de  lei, iar conform statisticii prețurilor și a 
costului vieții pentru anul 1934, familia unui funcționar din clasa 
mijlocie compusă din cinci persoane din care trei copii, cheltuia 
lunar 10.596  lei în București, 7.500–9.000  lei în orașele mari și 
5.500–6.000 lei în orașele „cu viața mai ieftină”. Astfel, deoarece față 
de costul de viață nivelul de trai al majorității funcționarilor este 
foarte scăzut, acesta urmărește să-și completeze veniturile și „este 
tentat să primească «ajutoare» pentru servicii ilegale”. Guvernul 
a mărit salariile din 1 decembrie 1937 cu 10–12,5%, aducându-le 
astfel la nivelul celor din 1932, însă „viața s-a scumpit cu 40% față de 
anul 1934”. Din această cauză, funcționarul cu o astfel de retribuție 
„nu poate să se însoare și avea copii”, unele soluții pentru creșterea 
„nivelului de viață mizer” au fost: reducerea costului vieții, înființarea 
de credite pentru funcționari și de cooperative funcționărești491. 

Prefectul orașului Cluj a încasat în luna aprilie a anului 1923, 
1.944 lei ca „adaus de reprezentație”492 iar în iulie 1923, 3.000 lei ca 
„spese de reprezentare”493. Pentru lunile august și decembrie 1924, 
prefectul județului încasează suma de câte 4.000  lei ca „spese de 
reprezentare”, iar subprefectul, 2.000 lei494. În 1925, prefectul beneficia 
de 7.000 lei lunar pentru cheltuieli de reprezentare și deplasare495. În 
1926, prefectul Marcian Căluțiu emitea o decizie prin care își dubla 
cheltuielile de reprezentare și deplasare, făcând mențiunea că decizia 
se va executa doar după aprobarea ei de Ministerul de Interne496. 

În februarie 1925, Ministerul de Interne stabilea cuantumul cheltu-
ielilor de reprezentare și deplasare a prefecților de județe la 7.000  lei 
lunar497. Subprefectul beneficia în 1924 de un venit anual de 57.720 lei 
(salariu de bază, indemnizație de scumpete, adaus de scumpete, 

491 I. Measnicov, Op. cit., p. 23–26.
492 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 113/1923, nepaginat.
493 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 93/1923, f. 388.
494 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 121/1924, f. 46 și 50.
495 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 170/1925, nepaginat.
496 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 229/1926, nepaginat.
497 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 197/1925, nepaginat.
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indemnizație specială)498 aproape egal cu salariul anual de 60.000 lei al 
ministrului de interne499. La 17 februarie 1925, subprefectul Octavian 
Simu, semnând în locul prefectului, își ordonanțează suma de 4.600 lei 
reprezentând „spese de reprezentare și de transport” pentru luna 
anterioară500. Inspectorul general administrativ Victor Hodor va primi 
6.000  lei pentru „plata speselor de reprezentare” pentru perioada în 
care a exercitat atribuțiile funcției de prefect, între 1 iulie și 12 august 
1924, când la înlocuit temporar pe Septimiu Mureșanu501.

Funcționarii prefecturii beneficiau, pe lângă drepturile de 
natură salarială acordate prin lege, și de alte compensații acordate de 
prefectură sau de consiliul județean. 

În 1924, se constituie un fond având ca scop întrajuto-
rarea „funcționarilor lipsiți și procurarea alimentelor, articolelor 
necesare”502. Din 1 ianuarie 1926, indeminzația de „scumpete” 
acordată funcționarilor prefecturii crește cu 40%. Apoi, în 30 august 
1926, prefectul Marcian Căluțiu dispune ca toți funcționarii județeni 
salarizați din bugetul județului să primească un ajutor pentru procu-
rarea lemnelor pe timpul iernii în valoare de 100–150% din salariul 
lunar. În luarea deciziei, prefectul are în vedere „scumpetea enormă ce 
domnește în orașul Cluj” și faptul că funcționarii „se află într-o stare 
foarte deplorabilă, neputând face față greutăților, care bat zilnic la 
ușă”503. În același an, pentru îngrijirea gratuită a funcționarilor județeni, 
s-a înființat Ambulanța funcționarilor județului Cluj și a fost numit un 
medic, având un salariu de 5.000 lei lunar, pentru consultații zilnice și 
asistență la domiciliu504.

În iulie 1923, Ministerul de Interne trimite telegrame tuturor 
prefecților de județe, prin care îi informează că a hotărât ca preve-
derile art.  10 din statutul funcționarilor publici să fie puse „în 

498 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 119/1924, f. 539.
499 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 147/1924, nepaginat
500 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 215/1926, nepaginat.
501 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 138/1924, nepaginat.
502 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 188/1925, nepaginat.
503 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 243/1926, nepaginat.
504 Raport asupra..., p. 10–11.
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aplicare cu începere de la 26 octombrie 1923”. Astfel, funcționarii 
prefecturii Cluj vor avea obligația să domicilieze în localitatea de 
reședință a județului505. Mai mult decât atât, pentru ca „bunul mers 
al administrației să nu sufere”, funcționarii prefecturii nu vor putea 
părăsi localitatea de reședință fără să aducă acest lucru la cunoștința 
superiorilor ierarhici506. 

O parte din funcționarii prefecturii vor solicita locuințe de 
serviciu. Începând cu 1 aprilie 1923, locuința în natură „se socotește” 
ca 1/5 sau 1/8 din salariu, „întreținerea totală se evaluează egal cu 
salariul ce-l mai are” iar hrana cu 3/5 din salariu507. Locuințele de 
serviciu ale prefecturii erau administrate, în 1923, de prefectura 
poliției, prin biroul de locuințe508. În 1924, din totalul salariaților 
prefecturii și subprefecturii, trei locuiau în palatul județean: prim-
notarul, arhivarul și secretarul509. În 5 octombrie 1924, prefectul îi 
solicită în scris prim-notarului județean Vasile Gheție să elibereze 
locuința pe care o ocupă în palatul prefecturii și să o pună la dispoziția 
lui Octavian Simu, deoarece numai prefectul și subprefectul se pot 
bucura de aceste drepturi510.

Mai târziu, de acest drept se vor bucura și ceilalți funcționari 
ai prefecturii. Delegația consiliului județean, întrunită în 16 mai 
1930, nu poate „satisface cererea ordonanței de birou Suciu Simion 
pentru locuință, nefiind locuințe libere în Palatul Județului”511. 
Totuși, câteva luni mai târziu, „pentru îngrijirea palatului și servi-
ciile prestate peste orele de birou”, o parte a personalului (șeful 
serviciului economic, doi șoferi, telefonistul, vătaful palatului și 
doi camerieri) va beneficia de o retribuție în natură, constând în 
locuință, iluminat, încălzire și apă512. Și în 1932, pentru serviciile 

505 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 104/1923, nepaginat.
506 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 99/1923, f. 215v.
507 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 92/1923, f. 612.
508 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 99/1923, nepaginat.
509 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 174/1925, nepaginat.
510 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 150/1924, nepaginat.
511 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 16 din 27 mai 1930.
512 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 37 din 4 decembrie 1930.
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prestate în mod excepțional față de ceilalți funcționari ai prefecturii, 
șeful serviciului economic, intendentul palatului, vătaful palatului, 
telefonistul, doi șoferi și doi servitori vor beneficia de locuință 
în palatul prefecturii, gratuit și cu acoperirea cheltuielor aferente 
(încălzire, apă, energie electrică)513. Din 1 aprilie 1931, dreptul 
acordat personalului de serviciu de a locui gratuit în imobilul 
prefecturii se restrânge la un singur om de serviciu pe imobil, dar 
acesta va fi scutit de plata cheltuielor de electricitate și încălzire514. 
În 1929, indemnizația de chirie era cuprinsă între 1.400 și 3.000 lei 
pentru funcționari și 500–720 lei pentru personalul de serviciu fiind 
calculată în funcție de categoria funcționarilor, clasa de salarizare, 
starea civilă și numărul copiilor aflați în întreținere515.

În ședința delegației consiliului județean din 24 aprilie 1931, și 
prefectului Adam Popa i se aprobă – cu doar două zile înainte de a 
fi înlocuit din funcție – cererea de a locui în palatul județului „până 
își va găsi locuință în oraș, maximum 3 luni”516. Prin această decizie, 
consiliul județean recunoaște iminenta revocare din funcție a prefec-
tului, ca urmare a instalării unui nou guvern. De altfel, în ședința 
din data de 26 august 1931, consilierii județeni dovedesc o grijă 
deosebită față de confortul noului director de prefectură Octavian 
Simu și aprobă punerea la dispoziția acestuia a unui camion 
„pentru a-și putea transporta mobilierul ce-l are la Timișoara”517. 
În 1 martie 1936, unsprezece angajați locuiau în palatul prefecturii 
(șeful serviciului economic, vătaful palatului, portarul, trei șoferi 
și cinci camerieri), contribuind cu sume de bani pentru acoperirea 
chiriei și a unor taxe suplimentare518.

Observând instalarea crizei locative, funcționarii județeni se 
remarcă printr-o serie de propuneri bine fundamentate. În 1930, 
aceștia propun consiliului județean să achiziționeze, din excedentul 
513 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 552/1932, nepaginat.
514 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 520/1931, nepaginat.
515 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 399/1929, nepaginat.
516 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 14 din 9 iulie 1931.
517 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 18 din 24 septembrie 1931.
518 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 784/1936, f. 231.
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bugetar ce se poate întrebuința, conform legii, doar pentru lucrări de 
înzestare, o clădire care să fie destinată funcționarilor ca locuință de 
serviciu. Clădirea urma să servească pentru circa șapte–opt familii 
de funcționari căsătoriți, astfel economisindu-se sumele cheltuite de 
administrație pentru plata chiriilor519.

Se remarcă și o frecvență crescută a cererilor de sprijin financiar, 
adresate prefectului de către funcționari. Doleanțele acestora erau 
de cele mai multe ori aprobate, conform legii și în limita fondurilor 
disponibile. În 1929, inclusiv Maur Lengyel prim-notar al județului 
din 1921520, secretar al consiliului județean și apoi subprefect, cel 
mai influent funcționar superior al județului, depunea o astfel de 
cerere. Fiind bolnav și trebuind să urmeze un tratament medical 
îndelungat și costisitor, prim-notarul solicita „un ajutor bănesc în 
limitele posibilității”. Fără nici o ezitare, comisia interimară îi acordă 
din fondul numit „ajutoare personalului și funcționarilor lipsiți 
de mijloace”, suma de 10.000  lei pentru cele necesare, dar și ca o 
recompensă pentru munca prestată „în afară de orele oficioase”521. 
Nici șefului serviciului economic Francisc Kerekes, fiind suferind 
de „nervozitate în grad mare și de reumatism”, nu-i va fi dificil să 
obțină, în 1932, suma de 5.000 lei pentru „o cură radicală în timpul 
concediului”522. Compunerea bugetelor județene necesita o activitate 
suplimentară, peste orele de program, pentru care funcționarii erau 
recompensați cu sume de bani523. 

Așadar, în încercarea de a completa veniturile uneori reduse ale 
funcționarilor, de a le motiva și recunoaște performanța, delibera-
tivul județean se arăta generos atât cu înalții funcționari, cât și cu 
personalul de deservire. Consiliul județean aproba, în 3 martie 1928, 
solicitarea secretarului județean de scutire de la plata întreținerii 
locuinței de serviciu din palatul județean524. Având în vedere că este 
519 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 454/1930, nepaginat.
520 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 566/1932, nepaginat.
521 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 411/1929, nepaginat.
522 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 577/1932, nepaginat.
523 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 87/1923, f. 53–59.
524 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 6 din 8 martie 1928.
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„un funcționar superior de carieră, este licențiat în drept și are 26 de 
ani serviți, că este un funcționar merituos, îndeplinindu-și serviciul 
întotdeauna spre mulțumire generală”, consilierii județeni îi aprobă 
cererea. Mai mult, legislativul județean, considerând că secre-
tarul județului „este lipsit de mijloacele materiale fiind avizat a-și 
susține familia numai din salarul său de 8.929 lei lunar”, hotărăște 
cu unanimitate de voturi să-i acorde acestuia și „o remunerație 
lunară de 6.000 lei, drept răsplată pentru munca depusă la consiliu 
și delegația permanentă”. 

Un secretar al prefecturii cerea prefectului un ajutor financiar, 
deoarece nu se poate întreține din salariul foarte mic pe care îl 
are. Prefectul îi aprobă un ajutor de 1.000  lei din fondul cultural, 
motivând munca suplimentară pe care acesta o desfășoară peste orele 
de program525. Un subșef de birou al prefecturii primea un „ajutor 
bănesc” pentru susținerea tezei de doctorat526. Un impiegat al prefec-
turii, care era și student la drept, solicita în 1926, un ajutor financiar 
necesar efectuării studiilor. Prefectul ordonanțează din bugetul 
județean, suma de 2.000  lei în favoarea funcționarului, din sumele 
prevăzute la articolul bugetar destinat operelor culturale și propa-
gandei naționale527. Prefectul putea dispune ordonanțarea unor sume 
de bani în 1926 și dintr-un alt fond aflat la dispoziția sa, de la articolul 
„ajutorarea persoanelor și funcționarilor lipsiți de mijloace”528. 

Din lipsă de fonduri, nu toate cererile erau aprobate, iar acest 
lucru era arătat petentului. Uneori, chiar și funcționari ai subprefec-
turii primeau ca răspuns la cererile lor formulări fără echivoc: „Nu 
se aprobă!”529.

Dar nu numai funcționarii prefecturii i se adresau reprezentantului 
guvernului pentru a obține diverse susțineri materiale. Un student la 
drept și la litere solicita prefectului sprijin financiar pentru continuarea 
studiilor. Prefectul îi aprobă suma de 1.100 lei, la fel ca și unei pianiste, 
525 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 167/1925, nepaginat.
526 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 524/1931, nepaginat.
527 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 221/1926, nepaginat.
528 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 222/1926, nepaginat.
529 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 198/1925, nepaginat.
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pe care o ajute să-și continue studiile muzicale530. Și un preot primea 
o sumă de bani pentru educarea copiilor531. Ajutoarele bănești erau 
acordate de prefectură dintr-un fond cultural al județului, care includea 
și un fond pentru burse (20.000  lei, în anul 1925). După epuizarea 
fondului cultural, cererile de sprijin financiar nu puteau fi aprobate532. 

De la același articol bugetar „pentru opere culturale și propa-
gandă națională”, prefectura ordonanța în 1927 și suma de 5.000 lei 
publicistului Aurel Ciato, întrucât acesta publicase lucrări „în timpuri 
de o atât de scăzută conștiință națională”533. De asemenea, un jurnalist 
clujean îi solicita prefectului un ajutor bănesc, arătând că este bolnav 
și are nevoie de asistență medicală, menționând faptul că în timpul 
activității sale de gazetar a „adus diverse servicii atât populației cât și 
administrației acestui județ”534. Un alt ziarist, făcând o cerere similară 
pentru finalizarea studiilor doctorale, în martie 1926, este explicit: 
„Cum în calitate de ziarist am adus și reale servicii de propagandă și 
informative Prefecturii județului sper în aprobarea cererii”535. 

Instituțiile de cultură se aflau și ele în atenția prefecturii, în 
special Teatrul Național din Cluj. În 1926, prefectura suplimenta 
fondul de pensii al actorilor teatrului536, iar teatrul beneficia în anul 
1927 de un ajutor financiar de 100.000 lei din partea prefecturii537. 
În contrapartidă, directorul Teatrului Național, Victor Eftimiu, 
aproba reducerea cu 40% a prețului abonamentelor la spectacolele 
de teatru pentru funcționarii prefecturii, întrucât aceștia își expri-
maseră dorința de a frecventa mai des reprezentațiile operei și 
teatrului, însă retribuțiile lor nu le permiteau acest lucru. Această 
doleanță „este și în interesul culturii naționale”538. În 1930, teatrul 

530 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 166/1925, nepaginat.
531 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 170/1925, nepaginat.
532 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 180/1925, nepaginat.
533 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 288/1927, nepaginat.
534 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 222/1926, nepaginat.
535 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 223/1926, nepaginat.
536 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 267/1927, nepaginat.
537 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 259/1926, nepaginat.
538 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 294/1927, nepaginat.
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primește din partea administrației județene subvenția anuală de 
50.000  lei. În schimb, pune la dispoziția administrației o lojă de 
rangul I la toate spectacolele539. În iunie 1932, din lipsă de fonduri, 
prefectura nu poate ordonanța subvenția anuală de 100.000  lei 
cuvenită teatrului clujean540. 

Prefectul era chemat să contribuie și la rezolvarea unor probleme 
mărunte, dar care solicitau prezența sa. În ianuarie 1925, directorul 
Teatrului Național îl invita pe prefect la o „consfătuire” pentru 
alegerea locului pentru fumat în teatru, „pentru a sista odată pentru 
totdeauna starea intolerabilă în care se află teatrul cu fumătorii”541. 

Filiala clujeană a ASTREI era sprijinită de prefectură, în 1926, 
printr-o „subvenție anuală” în valoare de 50.000 lei, „conform promi-
siunii făcute” de prefect ministrului cultelor și președinte al asociației, 
Vasile Goldiș542. 

Universitatea din Cluj cerea sprijin financiar prefecturii, în 
1927, pentru construirea unui cămin studențesc. Din lipsa fondu-
rilor și a unei baze legale de finanțare, prefectura nu poate onora 
cererea rectorului universității543. Din nou, în 1931, Iuliu Hațieganu, 
rector al Universității Ferdinand I, solicită prefecturii să aloce o 
sumă în bugetul județean pentru anul următor, necesară întreținerii 
căminelor studențești și acordării de burse studenților merituoși. 
Comisia interimară, în lipsa unei acoperiri bugetare, nu va prevedea 
nici de data aceasta o sumă pentru acest scop. În apelul său, profe-
sorul Hațieganu arăta că universitatea, fiind pusă în fața unor mari 
dificultăți financiare, „este o datorie a întregii țări, dar mai ales a 
Ardealului și Banatului să vină în ajutorul studențimii române”. În caz 
contrar, universitatea era „amenințată să-și recruteze studențimea 
numai din mediul orășenesc și să oprească tocmai elementul din 
mediul țărănesc care este mai sănătos și mai românesc”544. 
539 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 465/1930, nepaginat.
540 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 575/1932, nepaginat.
541 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 197/1925, nepaginat.
542 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 214/1926, nepaginat.
543 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 285/1927, nepaginat.
544 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 528/1931, nepaginat.
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Și Asociația școlii superioare de documentare și științe adminis-
trative din București solicita prefecturii clujene, în 1929, o „cât de 
mică contribuție” pentru „înființarea” unei cantine și a unui cămin 
studențesc. Surprinde faptul că o astfel de cerere nu este argumentată 
din punct de vedere juridic, tocmai de cursanții unei școli de 
științe administrative. Răspunsul prefecturii a fost, desigur, același: 
inexistența prevederii bugetare pentru acest scop545. 

Interferențe ale politicii în administrația județeană

Obiectivul central al guvernelor interbelice, acela de a câștiga 
și păstra puterea politică, putea fi mai lesne atins cu sprijinul unei 
administrații locale obediente. Aceste deziderate erau de resortul 
ministrului de interne și al executanților săi fideli din teritoriu, 
prefecții. Nu întâmplător, primii-miniștri preluau deseori și porto-
foliul internelor, așa cum a fost și cazul lui Ion I. C. Brătianu, Barbu 
Știrbei, Alexandru Vaida Voevod sau Gheorghe Tătărescu546. Inclusiv 
Iuliu Maniu a cumulat șefia resortului prezidențial al Consiliului 
Dirigent cu cel de interne547. 

Aurel Dobrescu, deputat al Partidului Național în 1923, era de 
părere că sistemul administrativ din Ardeal nu permitea o politizare 
atât de accentuată ca și cel din Vechiul Regat, prefectul „nu se amesteca 
în administrație”, iar subprefectul „se ocupa de administrație și nu 
făcea politică”548. 

545 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 395/1929, nepaginat.
546 Constantin Gheorghe, Miliana Șerbu, Miniștri de interne 1862–2007, București, 
Edit. Ministerului Internelor și Reformei Administrative, 2007, p. 159–254.
547 Proces verbal luat în ședința Consiliului Dirigent Român ținută la 2 decembrie n. 1918 
orele 5 p. m. în Alba Iulia, în Aurel Galea, Procesele verbale ale Consiliului Dirigent al 
Transilvaniei, Banatului și Ținuturilor Românești din Ungaria, Târgu Mureș, Editura 
„Dimitrie Cantemir”, 1999, p. 29.
548 Aurel Dobrescu, Legea pentru organizarea administraţiunii locale (Legea comunală 
și judeţeană), cu deslușiri și îndrumări, Sibiu, Edit. N. Bratu, Tipografia „Foaia 
Poporului”, 1925, p. 23–25.



117

Deputatul vedea Ardealul ca pe un tărâm ideal. În realitate, nici 
în județul Cluj situația nu era diferită, activitățile funcționarilor și 
propaganda de partid nefiind disjuncte. 

În același an 1923, presa clujeană de opoziție îl acuza pe 
prefectul liberal Septimiu Mureșanu că aduce cu forța săteni la Cluj 
pentru a participa la o întrunire cu Ionel Brătinau și că „a avut grije 
să anunțe pe pretori la telefon că cine nu-i va aduce cel puțin o mie, 
va fi destituit”. Astfel, prim-pretorii ar fi „trimis soli și călăreți prin 
toate comunele, cu porunca aspră, de la prefectul județului, ca pe 
sâmbăta seara să fie în Cluj câte 30–50 oameni de fiecare comună” 
pentru a fi de față la primirea guvernului, cu ocazia punerii pietrei 
de temelie a catedralei ortodoxe. Ziarul vorbea chiar de existența 
unor ordine scrise și semnate de prefect, prin care administratorii de 
plasă erau amenințați cu destituirea dacă nu vor „executa întocmai 
ordinul dat”549. 

Și subprefectul Octavian Simu îi anunța pe toți prim-pretorii 
din județ, în 18 iulie 1924, că a doua zi ministrul învățământului 
Constantin Angelescu va vizita școlile din județ, cerându-le explicit 
să asigure „mult public”550.

Paul Negulescu punea toate acestea pe seama „structurii încă 
medievale a societății noastre mai ales politice”, bazate pe „ideea de 
protector și protejat”. „Cei mai mulți dintre oamenii politici, fiind 
incompetenți și ocupând o înaltă funcție politică grație întâmplării 
sau meritelor de partid, simpatizează cu aceia care au aceleași senti-
mente, aceleași pasiuni”, era de părere, în 1929, membrul de onoare al 
Academiei Române551.

Într-adevăr, în 1930, prefectul Adam Popa intervenea personal pe 
lângă secretarul general al Ministerului Instrucțiunii Publice pentru 
„revocarea telegrafică” din funcție a unor directori de școli, înaintând 
și propunerile de înlocuire552. 
549 „Patria”, Cluj, nr. 216 din 6 octombrie 1923 și nr. 217 din 7 octombrie 1923.
550 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 140/1924, nepaginat.
551 Paul Negulescu, Organizarea administrativă a României, în „Revista de drept 
public”, anul IV, 1929, nr. 1, p. 67–87.
552 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 436/1930, nepaginat.
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Prefectul județului Cluj era interesat și de persoana care ocupa 
funcția de prefect al poliției. În 1926, prefectul Marcian Căluțiu 
telegrafia la București „extra urgent cu mare precădere” unui deputat 
și secretarului general al Ministerului de Interne, rugându-i să stea de 
vorbă cu prefectul poliției și abia apoi să numească altul553.

Prefecții interveneau și pe lângă Ministerul Justiției pentru a 
fi numiți favoriții lor ca magistrați sau funcționari judecătorești. 
Ministrul de interne, fiind sesizat de ministrul justiției, le atrage 
atenția că astfel de intervenții nu pot fi „ținute în seamă”554. 
Ministerul de Interne comunica în 24 iulie 1923, că nu este nevoie ca 
funcționarii „să facă nici o intervenție lăturalnică” pentru avansarea 
lor în carieră, întrucât dacă îndeplinesc condițiile cerute de lege 
vor fi oricum înaintați. Unii funcționari „deprinși a înainta prin 
favoruri și concesii” trimiteau ministerului spre aprobare inclusiv 
cereri de concedii555. Cu toate acestea, uneori însuși ministrul de 
interne intervenea în favoarea mutării unor funcționari. În 1929, 
Alexandru Vaida Voevod cerea „avizul” prefectului asupra transfe-
rării unui notar556. Octavian Goga, subsecretar de stat la interne, îi 
cerea ministrului justiției Teodor Cudalbu, în ianuarie 1927, „extra-
urgent și cu mare precădere” să-l înlocuiască pe prim-președintele 
Tribunalului Cluj cu un preferat de-al său, arătând că i „s-a atras din 
nou atenția asupra numirii”557.

Preocuparea puterii de a controla administrația din județe 
erau uneori speculată de funcționari, în interes propriu. În 1934, 
directorul prefecturii județului Someș propunea modificarea legii 
din 18 martie 1934 de modificare a legii administrative, în vederea 
reînființării funcției de subprefect. Motivația principală propusă 
parlamentarilor era că directorii de prefecturi aflați în funcție „fiind 
toți exponenții partidului liberal, devenind astfel subprefecți în 
această calitate cu caracter permanent, ar servi partidul și în cazul 
553 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 237/1926, nepaginat.
554 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 650/1934, f. 24.
555 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 80/1923, f. 298.
556 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 401/1929, nepaginat.
557 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 253/1926, nepaginat.
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când acesta se va retrage în opoziție, chiar și dacă ar fi transferați de 
alt guvern în alt județ”558.

Funcționarii prefecturii clujene erau expuși și epurărilor politice, 
puse în practică, spre exemplu, de guvernul național-țărănist în 
1930. În acel an, prin punerea în aplicare a legii pentru organi-
zarea administrației locale, șaisprezece funcționari ai administrației 
județului Cluj aveau nevoie de o „dispensă de studii” pentru a-și 
putea păstra funcțiile. Directorul ministerial sesizează oportunitatea 
momentului și arată că „trebuie menținuți numai acei funcționari 
merituoși care s-au dovedit a fi elemente de valoare și a căror înlocuire 
ar fi păgubitoare bunului mers al serviciului” și îi cere președintelui 
delegației consiliului județean să facă propuneri în consecință. 
Astfel, acesta va opina că doi dintre funcționari „sunt elemente puțin 
potrivite pentru serviciile ce le fac și elemente de neîncredere” și va 
propune directorului să acorde dispense doar pentru ceilalți, întrucât 
sunt harninci, disciplinați, cu vechime mare și absolut necesari servi-
ciului559. De alfel, și instrucțiunea Ministerului de Interne cerea să se 
acorde dispensă numai pentru cei care posedă suficiente cunoștințe 
profesionale, „calități distinse de pricepere, zel și conștiinciozitate”560. 
Rămâne, desigur, rezerva asupra obiectivității celor ce erau chemați 
să facă aceste aprecieri.

Funcționarii prefecturii erau îndemnați, în 1931, să se înscrie în 
Partidul Național Țărănesc. Evenimentele se derulează în perioada 
depunerii demisiei de către guvernul național-țărănist al lui Gheorghe 
Mironescu (4 aprilie 1931) și instalarea guvernului de Uniune Națională 
condus de Nicolae Iorga (18 aprilie 1931). În 4 aprilie 1931, președintele 
delegației județene îi eliberează lui Ioan Stoica un certificat în care face 
mențiunea că șeful de serviciu „are o purtare morală bună”561. Însă, 
după doar câteva zile, în 7 aprilie 1931 Ioan Stoica este chemat în fața 
comisiei disciplinare. Aici i se pun mai multe întrebări: „a dat declarație 

558 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 668/1934, nepaginat.
559 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 508/1931, nepaginat.
560 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 511/1931, nepaginat.
561 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 519/1931, nepaginat.
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ziarului «Națiunea» în 2, 3 și 4 aprilie 1931?”, „cunoaște vreun caz 
că funcționarii de la Prefectura județului Cluj au fost persecutați sau 
neîndreptățiți pentru atitudini politice sau au fost provocați de ori cine 
să se înscrie în partid politic?”, cunoaște „vreun caz întrucât careva 
dintre funcționari au fost provocați a-și da demisia din funcțiune 
pentru că nu s-ar fi înscris în partid politic?”. La toate cele trei întrebări, 
„anchetatul refuză să răspundă direct”562. 

Ziarul „Națiunea” se ocupase, în trei numere consecutive, de 
acest caz. Consilierul județean Sabin Mureșan era acuzat că persecută 
funcționarii prefecturii care refuză să se înscrie în Partidul Național 
Țărănesc. Conform cotidianului, Sabin Mureșan procedează simplu, 
toți funcționarii „dacă vreau să aibă zile bune la prefectură sunt obligați 
să treacă prin biroul său unde li se dă următorul sfat: «Înscrie-te dragă 
în partidul național-țărănesc, dacă vrei să ai mulți și fericiți ani pe 
pământ»”. Dacă respectivul funcționar refuză, este amenințat cu desti-
tuirea: «Să demisionezi din post, căci altcum te voi persecuta până în 
mormânt». Ioan Stoica este trimis în fața comisiei disciplinare, din 
cauză că, în calitatea sa de președinte al unei organizații a notarilor din 
județ, a participat la un congres al funcționarilor publici. Președintele 
delegației județene Joe Gherman respinge solicitarea lui Sabin Mureșan 
– „închipuit pașă a Prefecturii județului Cluj” – ca Ioan Stoica să fie 
destituit din funcția publică. Joe Gherman considera că motivele aduse 
„nu sunt deloc concludente” iar județul nu se poate lipsi „de munca 
unui funcționar destul de capabil”563. Ioan Stoica era absolvent al 
facultății de drept, iar între anii 1919 și 1931 a ocupat diverse funcții 
teritoriale (subnotar, notar, pretor), apoi a fost numit șef de birou și șef 
de serviciu în prefectura județeană564. Din 26 iunie 1934, Ioan Stoica a 
fost secretar general al consiliului județean565, iar din 17 august 1938 
devine șeful cancelariei prefecturii județului566.
562 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 516/1931, nepaginat.
563 „Națiunea”, Cluj, nr. 73 din 2 aprilie 1931, nr. 74 din 3 aprilie 1931, nr. 75 din 4 
aprilie 1931. 
564 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 566/1932, nepaginat.
565 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 668/1934, nepaginat.
566 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 889/1938, nepaginat.
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Prim-ministrul Gheorghe Tătărescu, cu prilejul unui discurs 
din 1934, declara că „despolitizarea vieții administrative” este un 
vechi deziderat al Partidului Național Liberal, formulat întâia oară 
de Vasile Lascăr, reluat apoi de Vintilă Brătianu, dar că „ideea nu a 
făcut nici un pas înainte (...) administrația nu a devenit a doua magis-
tratură”. Din contră, „puțin a lipsit ca magistratura să nu devină a 
doua administrație”. România este „singura țară unde a doua zi 
după decretul de numire a guvernului, prefecții, primarii, consilierii 
comunali sunt smulși din acțiunea lor administrativă de decretele de 
dizolvare” (...) Va trebui ca „schimbarea guvernelor să nu atragă decât 
schimbarea miniștrilor și a șefilor de cabinet”, propunea liderul liberal, 
promițând totodată că va căuta să materializeze „acest deziderat” în 
noua lege administrativă567.

Începând cu anul 1937, funcționarii administrativi nu mai pot 
practica activități politice, nici măcar în afara exercițiului funcțiunii. 
Funcționarii activiști sau simpatizanți politici erau, astfel, nevoiți să 
se întâlnească în localuri publice și restaurante. Fiind informat despre 
acestea, Ministerul de Interne cere prefecților să ridice autorizațiile de 
funcționare ale localurilor în cauză568.

Patrimoniul prefecturii județului Cluj

Primul sediu al prefecturii Cluj a fost atestat documentar încă 
din secolul al XII-lea, ca fiind situat în cetatea de la Cluj-Mănăștur, 
construită în secolul al XI-lea569. Palatului comitatului, construit 
în perioada 1896–1897, în stil neobaroc, după proiectul arhitec-
tului Ignác Alpár570, este compus din 98 de camere, o sală de 
sticlă, două săli pentru festivități, cinci bucătării, șapte garaje 
567 „Glasul Ardealului”, Cluj, nr. 36 din 2 septembrie 1934.
568 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 848/1937, nepaginat.
569 Magyar Nagylexikon, Tizenegyedik kötet, p. 203. 
570 Gaal György, Kolozsvár kétezer esztendeje dátumokban [Cei 2000 de ani ai 
Clujului în date], în Kolozsvár 1000 éve, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 
Magyar Közművelődési Egyesület, 2001, p. 341.
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și dependințe571. În anul 1897, palatul nou construit se situa la 
intersecția străzilor London și Mănăștur572, în 1941 strada London 
devenind Benito Mussolini573.

În 1924, Octavian Simu, noul subprefect al județului Cluj, prelua 
„oficiul subprefecturii județului” în baza unui proces-verbal. Printre 
cele menționate în document figurau toate camerele palatului prefec-
turii folosite ca birouri, locuința prefectului, locuințele ordonanțelor 
și closetele, precum și întregul mobilier sau alte bunuri, obiecte 
mărunte găsite în acestea574. 

Palatul prefecturii, având o lungime de 5.875 stânjeni 
(11.139  metri), a fost evaluat în 31 decembrie 1928 la suma de 
38.000.000  lei575. În 1930, în sediul prefecturii își aveau birourile și 
inspectoratul general administrativ, plasa centrală, biroul statistic, 
comitetul local de revizuire, iar anterior și comisia de rechiziții576.

În 1929, funcționarii prefecturii erau extrem de preocupați de 
salubritatea spațiilor din palatul administrativ și de prevenirea unor 
îmbolnăviri. Problema era cauzată de invalizii de război care staționau 
în fața biroului Societății invalizilor de război-Regionala Cluj, situat în 
sediul prefecturii. Aceștia, „prin purtarea lor și felul lor de a fi, pericli-
tează sănătatea funcționarilor biroului statistic, precum și al altor 
funcționari și persoane, a căror drum trece pe coridorul în cauză, din 
motivul că în primitivismul lor și lipsa de cultură și educație, aruncă 
sputa pe jos și pe pereții coridorului, de asemenea mucuri de țigarete 
și resturi de mâncăruri”, iar geamurile biroului „nu pot fi deschise, 
spre aerisire, deoarece staționarea birjelor imediat sub geamuri, nu 
permite aceasta”. Ca urmare, medicul șef al județului propune ca toate 
serviciile să fie prevăzute cu cel puțin un lighean, prosoape și săpun, 
numărul „scuipitoarelor” pe coridoare și în birouri să fie înmulțit, iar 

571 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 12/1947, nepaginat.
572 Gheorghe Vais, Biblioteca Centrală Universitară 1906–1909, Cluj-Napoca, Edit. 
Alma Mater, 2006, p. 14.
573 Fodor András, Op. cit., p. 230.
574 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 134/1924, nepaginat.
575 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 449/1930, nepaginat.
576 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 438/1930, nepaginat.
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coridoarele și podelele să fie spălate cel puțin odată pe săptămână și 
unse cu ulei sau petrol577.

Prefectura județului Cluj închiria sala festivă și sala de sticlă, la 
cerere și contra cost, pentru diverse manifestări culturale sau științifice. 
În 14 martie 1923, comisia administrativă condusă de prefectul 
Alexandru Ștefănescu, hotăra ca sala mare și sala mică a palatului 
județean să fie utilizate doar pentru concerte și întruniri, deoarece 
„folosindu-se pentru scopuri de dansuri și expoziții, se ruinesc”578. 

Sala festivă a palatului județean era închiriată și pentru 
desfășurarea ședințelor sinodului eparhial ortodox579, a unor 
conferințe ale organizațiilor studențești580 sau a unor concerte 
susținute de soliști ai Operei Române581. În 25 aprilie 1925, sala mare 
era închiriată pentru un concert contra sumei de 3.500 lei582. 

În 1925, sala de sticlă a prefecturii a fost închiriată timp de câteva 
săptămâni contra sumei de 200 lei pe zi, unui pictor care intenționa 
a-și expune lucrările proprii583. Pentru o altă expoziție de pictură, 
directorul școlii de arte plătea în octombrie 1926 aceeași sumă, dar și 
cheltuielile aferente de încălzire și iluminat584. 

Sediile oficiilor de plasă erau, în majoritate, închiriate. În anul 
1923, doar trei aveau sediile în spații din domeniul public, șase plăși 
plăteau chirii unor persoane fizice sau juridice în sume cuprinse între 
1.000 și 2.000 lei anual585. Averea mobilă a județul Cluj era distribuită, în 
1929, la prefectură, la plăși, precum și la spitalele din Huedin și Mociu. 
Bunurile mobile aflate în palatul județean se ridicau la valoarea de 
723.945 lei, ceea ce reprezenta 33,44% din valoarea totală a bunurilor586. 

577 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 405/1929, nepaginat.
578 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 90/1923, f. 684.
579 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 177/1925, nepaginat.
580 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 313/1928, nepaginat.
581 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 402/1929, nepaginat.
582 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 198/1925, nepaginat.
583 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 190/1925, nepaginat.
584 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 244/1926, nepaginat.
585 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 119/1924, f. 527 și 563
586 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 449/1930, nepaginat.
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Patrimoniul județului Cluj, în 1930, era compus din mai multe 
imobile: palatul județului, două spitale, un dispensar și câteva case de 
reședință ale plășilor587.

Palatul administrativ va servi ca sediu pentru administrația 
județeană până în 3 noiembrie 1938, când prefectura se mută în str. 
Regală nr. 6, pentru a face loc rezidentului regal al ținutului Someș588. 
Potrivit prefectului în funcție la acea dată, prefectura județului Cluj a 
fost „plasată într-un edificiu particular mic și neîncăpător”589. Cu toate 
acestea, în anul 1939, rezidentul regal al ținutului Someș nu poate pune 
la dispoziția Gărzii Naționale din județul Cluj o cameră în palatul 
ținutului, întrucât toate erau ocupate de serviciile Rezidenței590. În anul 
1943, palatul administrativ este ipotecat pentru suma de 250.000 pengő 
aur în favoarea Institutului de credit funciar din Budapesta591. 

Pe lângă bunurile imobile, prefectura județului Cluj deținea în 
proprietate și automobile.

În 1924, prefectul Septimiu Mureșanu solicita sprijin din partea 
Ministerului de Interne, deoarece nu dispunea de un „autoturism 
bun”, atât de necesar pentru inspectarea unui județ cu o întindere „de 
peste 200 km, cu drumuri destul de uzate și accidentate”592. Prefectul 
motiva necesarul de automobile și prin faptul că orașul Cluj este „a 
2-a așa zicând capitală, unde se învârt mulți delegați ai statelor străine, 
delegații universităților și societăților culturale, administrative a țării” 
și „adăpostește în continuu pe Domnii Miniștrii ai țării, se fac serbări 
culturale, naționale”593.

La 1 septembrie 1925, prefectura avea deja în dotare un autoturism 
în stare de funcționare – marca „Steyr” – donat de Ministerul de 
Interne. Subprefectura județului deținea un autoturism marca „Dion” 
scos din circulație, provenit de la fostele autorități maghiare și altul 

587 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 12 din 10 aprilie 1930.
588 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 886/1938, nepaginat.
589 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 1–2/1939, nepaginat.
590 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 26/1939, nepaginat.
591 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia12/1947, nepaginat.
592 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 150/1924, nepaginat.
593 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 184/1925, nepaginat.
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marca „Benz”, cumpărat în 1910, dar uzat. Județul Cojocna avea în 
dotare un automobil „Ford” de asemenea uzat, provenit de la Consiliul 
Dirigent594. În 1925, Ministerul de Interne aproba cererea prefecturii 
de a vinde prin licitație publică automobilele neutilizate „Dion”, 
„Benz” și „Ford”. Deoarece reparația acestora ar fi costat foarte mult, 
era necesară achiziționarea unui automobil nou. Prefectul admitea 
că vânzarea va fi dificilă, din cauza stării tehnice precare a acestor 
autovehicule595. Așadar, la 1 octombrie 1925 prefectura județului Cluj 
dispune angajarea unui credit de 40.000 lei pentru repararea automo-
bilelor prefecturii, necesare pregătirii punerii în aplicare a legii de 
unificare administrativă596. Totuși, în 13 octombrie 1925, prefectura 
decide să achiziționeze și un automobil nou, angajând un nou credit 
de 20.000 lei597. 

În 1926, prefectura deține două automobile, un „Steyr” și un 
„Ford”598. În anul 1928, un automobil se afla la dispoziția personală 
a prefectului, a serviciului administrativ și a celui financiar, al doilea 
la dispoziția serviciului tehnic și al treilea la dispoziția serviciului 
sanitar. Ministerul de Interne „nu tolera” oricum dotarea cu mai multe 
autovehicule599. În 1930, sunt achiziționate mai multe automobile 
pentru administrația județeană, printre care și un automobil de 
lux marca „Chrissler”, contra sumei de 320.000  lei600. Cheltuielile 
cu combustibilul și cele necesare întreținerii autovehiculelor erau 
consistente. În 1926, cheltuielile pentru automobilele „Steyr”, „Ford” 
și „Morris Léon Bollée” au costat prefectura clujeană 108.616,80 lei  
pentru combustibil și 181.681 lei  pentru reparații601. 

594 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 184/1925, nepaginat.
595 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 200/1925, nepaginat.
596 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 184/1925, nepaginat.
597 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 184/1925, nepaginat.
598 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 229/1925, nepaginat.
599 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 311/1928, nepaginat.
600 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 20 din 12 iulie 1930.
601 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 272/1927, nepaginat.
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PREFECŢII JUDEŢULUI CLUJ 
DE LA 1923 PÂNĂ LA 1938

Contextul numirii și revocării prefecților județului Cluj

De facto, numirea prefecților avea loc ca urmare a propunerilor 
liderilor locali ai partidului de guvernământ, însă aceștia vor încerca 
să formalizeze această procedură. Prim-ministrul Alexandru Vaida 
Voevod mărturisea că doi parlamentari olteni „au stăruit” ca prefecții 
să fie numiți pe baza propunerilor parlamentarilor, însă acesta a 
refuzat categoric să cedeze atribuțiile administrative membrilor 
corpurilor legislative, „neputând nici discuta încâlcirea celor trei 
puteri în stat”602. 

Și prefectul județului Bihor, Julien M. Peter, avea cunoștință, în 
1923, despre existența unui „plan susținut de către unul din membrii 
Guvernului, conform căruia prefecții ar trebui aleși dintr-un grup 
de persoane agreate din motive politice de către guvern”. Prefectul 
Bihorului era de părere că „acest lucru ar fi foarte periculos” și îl 
rugă pe Erik Colban, secretarul general al Ligii Națiunilor Unite, să 
transmită îngrijorarea sa ministrului de externe I. G. Duca603. 

Inclusiv unii preoți, în calitate de sprijinitori ai administrației, 
își rezervau dreptul de a cere puterii diverse servicii. În 1 mai 
1931, protopopul, doi profesori și un ziarist din Sighet semnează 
o telegramă adresată ministrului de interne, prin care îl roagă, să 
numească „în interesul județului” și „în numele cetățenilor”, în 

602 Alexandru Vaida Voevod, Memorii, vol. II, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2006, p. 223.
603 Gheorghe Iancu, Problema minorităților..., p. 100–102.
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funcția de prefect al județului Maramureș un preot, „deoarece noul 
prefect încă nu a sosit”604.

Între 1923 și 1938, cele 21 de guverne ale României au numit 
în fruntea administrației județului Cluj cincisprezece personalități 
din rândul elitei intelectuale, politice, administrative sau militare a 
Transilvaniei605. Acestea au fost: Petru Meteș (6 octombrie 1920 – 17 
martie 1923)606, Alexandru Ștefănescu (18 martie 1923 – 30 iulie 1923)607, 
Septimiu Mureșanu (31 iulie 1923 – 11 februarie 1926)608, Octavian 
Simu (12 februarie 1926 – 18 martie 1926)609 și (6 iunie 1927 – 22 iunie 
1927)610, Octavian Utalea (19 martie 1926 – 7 aprilie 1926)611, Marcian 
Căluțiu (8 aprilie 1926 – 5 iunie 1927)612, Victor Hodor (23 iunie 1927 – 4 
octombrie 1927)613 și (28 aprilie 1931 – 7 mai 1931)614, Partenie Dan (5 
octombrie 1927 – 15 noiembrie 1928)615, Adam Popa (16 noiembrie 1928 

604 Arhivele Naționale, Fond Ministerul de Interne (infra AN, Min. interne), 
dos. 5/1931, f. 122.
605 Pentru detalii, vezi Zoltán Györke, Prefecții Clujului: analiză prosopografică, în 
„Anuarul Institutului de Istorie George Bariţiu din Cluj-Napoca”, Series Historica, 
tom LI, 2012, p. 305–323.
606 „Monitorul Oficial”, nr. 147 din 6 octombrie 1920 și „Monitorul Oficial”, nr. 273 
din 18 martie 1923.
607 „Monitorul Oficial”, nr. 273 din 18 martie 1923 și „Monitorul Oficial”, nr. 95 din 
31 iulie 1923.
608 „Monitorul Oficial”, nr.  95 din 31 iulie 1923 și ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 
225/1926, nepaginat.
609 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 225/1926, nepaginat și „Monitorul Oficial”, nr. 65 
din 19 martie 1926.
610 „Monitorul Oficial”, nr. 122 din 6 iunie 1927 și „Monitorul Oficial”, nr. 136 din 23 
iunie 1927.
611 „Monitorul Oficial”, nr. 65 din 19 martie 1926 și „Monitorul Oficial”, nr. 78 din 8 
aprilie 1926.
612 „Monitorul Oficial”, nr. 78 din 8 aprilie 1926 și „Monitorul Oficial”, nr. 122 din 6 
iunie 1927.
613 „Monitorul Oficial”, nr. 136 din 23 iunie 1927 și „Monitorul Oficial”, nr. 220 din 
5 octombrie 1927.
614 „Monitorul Oficial”, nr. 96 din 28 aprilie 1931 și „Monitorul Oficial”, nr. 105 din 
8 mai 1931.
615 „Monitorul Oficial”, nr. 220 din 5 octombrie 1927 și „Monitorul Oficial”, nr. 256 
din 16 noiembrie 1928.



128

– 27 aprilie 1931)616, Emil Colbazi (8 mai 193 – 13 iunie 1932)617, Liviu 
Dan (14 iunie 1932 – 16 noiembrie 1933)618, Eugen Dunca (17 noiembrie 
1933 – 21 noiembrie 1937)619, Corneliu Anca (22 noiembrie 1937 – 30 
decembrie 1937)620, Nicolae Bireescu (31 decembrie 1937 – 16 februarie 
1938)621 și Manole Enescu (17 februarie 1938 – 20 septembrie 1940)622. 

Potrivit legii administrative din 1925, prefectul putea fi revocat 
doar pentru abateri grave de serviciu623. Mai târziu, prefecții vor 
putea fi înlocuiți și în lipsa vreunui motiv. Legea pentru organizarea 
administrației locale din 1929, stabilește explicit faptul că prefectul 
poate fi înlocuit de către Ministerul de Interne, „oricând va crede 
necesar”624. Dreptul suveran al oricărui guvern de a decide singur 
asupra persoanei care să-l reprezinte în teritoriu este de netăgăduit. 

Trebuie menționat că numai două dintre cele zece corpuri legiui-
toare alese în perioada interbelică și-au dus mandatul până la capăt, 
toate celelalte fiind dizolvate prin decrete regale625. După 27 martie 
1926, accederea la guvernare devine mai facilă, prin introducerea în 
noua lege electorală a principiului primei majoritare626.

616 „Monitorul Oficial”, nr. 256 din 16 noiembrie 1928 și „Monitorul Oficial”, nr. 96 
din 28 aprilie 1931.
617 „Monitorul Oficial”, nr. 105 din 8 mai 1931 și „Monitorul Oficial”, nr. 137 din 14 
iunie 1932.
618 „Monitorul Oficial”, nr. 137 din 14 iunie 1932 și „Monitorul Oficial”, nr. 266 din 
17 noiembrie 1933.
619 „Monitorul Oficial”, nr. 266 din 17 noiembrie 1933 și „Monitorul Oficial”, nr. 270 
din 22 noiembrie 1937.
620 „Monitorul Oficial”, nr.  270 din 22 noiembrie 1937 și ANSJC, Prefectura Cluj, 
cutia 953/1938, nepaginat.
621 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 953/1938, nepaginat și „Monitorul Oficial”, nr. 39 
din 17 februarie 1938.
622 „Monitorul Oficial”, nr. 39 din 17 februarie 1938 și „Monitorul Oficial”, nr. 220 
din 21 septembrie 1940.
623 Lege pentru unificarea administrativă, în „Monitorul Oficial”, nr. 128 din 14 iunie 1925.
624 Lege pentru organizarea administraţiunii locale, în „Monitorul Oficial”, nr. 170 din 
2 august 1929.
625 Ion Mamina, Ioan Scurtu, Guverne și guvernanţi (1916–1938), București, Casa de 
Editură, Presă și Impresariat Silex, 1996, p. 49. 
626 Ibidem, p. 50. 
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Erau frecvente în această perioadă situațiile în care prefectura 
județului Cluj a avut o conducere tranzitorie, exercitată prin delegare. 
Desele schimbări de prefecți afectau și activitatea deliberativului județean. 
Luând cuvântul în ședința ordinară a consiliului județean din 15 octombrie 
1925, fruntașul Partidului Național Român, Simion Nemeș, mulțumește 
foștilor prefecți Marcian Căluțiu și Victor Hodor „pentru munca depusă 
pentru prosperarea și binele acestui județ”, îi dorește noului prefect „să 
rămână mult timp în fruntea acestui județ, pentru ca în coînțelegere cu 
Domnia Sa, consiliul să-și poată continua cu rodnicie munca începută”627. 

Petru Meteș este numit în funcția de prefect în 5 octombrie 1920 
și reconfirmat în funcție în 1922 de către guvernul Ion I. C. Brătianu, 
instalat în 19 ianuarie 1922. Liberalul Meteș părăsește de bunăvoie 
funcția de prefect în 17 martie 1923, preferând o altă demnitate 
publică, aceea de deputat628. În 12 martie 1923, Petru Meteș infor-
mează în scris că, în urma alegerii sale în funcția de deputat, a 
demisionat din funcția de prefect și a predat subprefectului Octavian 
Utalea conducerea prefecturii, până la numirea titularului629. Așadar, 
Petru Meteș, membru al Partidului Național Liberal, a fost prefect al 
județului Cojocna mai puțin de doi ani și jumătate. 

Presa locală vehicula deja un nume pentru succesorul lui Petru 
Meteș, acela al avocatului Camil Velican din Alba Iulia. În 12 martie 
1923, Petru Meteș se întoarce de la București, unde a așteptat validarea 
alegerii sale ca deputat și începe predarea conducerii prefecturii 
subprefectului Octavian Utalea. Cu această ocazie, deputatul Meteș 
declara presei că, în timpul petrecut la București, a avut ocazia să 
cunoască punctul de vedere al guvernului și poate afirma cu toată 
responsabilitatea că succesorul său va fi o persoană din Ardeal, cu 
experiență în administrație630. 

Presa național-țărănistă arăta că „intrigile au apărut” odată cu 
deschiderea succesiunii la funcția de prefect, iar favoriții se schimbau 

627 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 25 din 27 octombrie 1927.
628 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 200/1925, nepaginat.
629 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 90/1923, f. 153.
630 „Újság”, Cluj, nr. 58 din 13 martie 1923.
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de la o zi la alta. „Zi de zi bat la ușa Ministerului de Interne delegați 
care recomandă alt prefect motivând fiecare că numai protejatul lor 
poate să reprezinte cu adevărat interesele partidului liberal. Pentru a 
scăpa de atâtea intervenții, ministerul s-a gândit să aducă la Cluj un 
«outsider»”, ceea ce se va și întâmpla631. 

Sub titlul „Cine va fi prefect al Clujului”, cotidianul clujean 
„Patria” relata la 6 martie 1923: „Intervențiile numeroase ale 
ambițioșilor din Cluj de a ajunge prefect al județului l-au exasperat 
în așa măsură pe generalul Văitoianu încât domnia sa a hotărât să-i 
vadă pe toți concurenții. Cu conducerea prefecturei va fi însărcinat ca 
delegat d-l inspector administrativ Goma”632. Alte ipoteze cu privire 
la persoana viitorului prefect, provenite „din surse”, sunt publicate în 
paginile aceluiași ziar: maiorul Mihaiu, comandantul „ostilităților” 
de la Ighiu, șeful biroului electoral de la Ighiu sau profesorul Bănescu, 
deputat de Aleșd.

În 12 martie 1923, prefectul Petru Meteș raportează ministrului 
că în aceeași zi a predat prefectura județului Cojocna și a orașului 
Cluj subprefectului Octavian Utalea. Așadar, Petru Meteș nu 
așteaptă publicarea în „Monitorul Oficial” a decretului de numire 
a noului prefect Alexandru Ștefănescu (18 martie 1923), ci predă 
subprefectului conducerea instituțiilor. De menționat că Octavian 
Utalea nu fusese delegat de jure să îndeplinească funcția de prefect. 
Printr-un procesul-verbal semnat în 12 martie 1923, fostul prefect 
predă o sumă de bani, în numerar, dar și diverse chitanțe, automo-
bilul „Ford”, registrul cu acte confidențiale și dicționarul cifrat. 
Surprinde faptul că în gestiunea prefectului se aflau și sume de bani, 
în condițiile în care prefectura dispunea de servicii de specialitate 
(financiar, contabilitate etc.)633.

Până la desființarea lor, subprefecturile treceau și ele prin 
proceduri de predare-primire. În 3 mai 1924, noul subprefect, 
Octavian Simu, preia prin proces-verbal „oficiul Subprefecturii”. 

631 „Patria”, Cluj, nr. 34 din 18 februarie 1923.
632 „Patria”, Cluj, nr. 47 din 6 martie 1923.
633 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 102/1923, nepaginat.
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Fostul subprefect, Vasile Gheție, refuză să semneze procesul-verbal 
„din motive pe care D-sa le cunoaște”, subprefectul Simu arătând 
prefectului că ordinul său „s-a executat cuvânt cu cuvânt”. O copie a 
procesului-verbal i se trimite și lui Octavian Utalea, primarul orașului 
Cluj, cu următoarea notă: „pentru binevoitoare păstrare ca act care 
vă interesează din timpul când conlucrați cu această Subprefectură”. 
Octavian Simu transmite o copie a procesului-verbal și lui Vasile 
Gheție, cu mențiunea că refuzul fostului subprefect de a-l semna „nu 
schimbă întru nimic responsabilitatea” sa, pentru timpul cât a „girat 
oficiul Subprefecturii”634.

Pentru doar câteva luni, între 18 martie 1923 și 30 iulie 1923, 
inspectorul general administrativ Alexandru Ștefănescu va ocupa și 
funcția de prefect al județului Cluj635. 

Odată cu trecerea timpului, însă, Alexandru Ștefănescu, prefect 
delegat al județului, se arată deranjat de întârzierea numirii titula-
rului. Fiind reținut la Cluj, nu putea participa la o întâlnire deja 
programată cu primarul capitalei, I. Costinescu. Are loc un schimb 
de telegrame cu acesta, iar prefectul Ștefănescu îi promite prima-
rului general că vor merge în curând la Constanța, pentru „delimi-
tarea pe teren a noilor hotare” și îl informează că „nu a trecut încă 
schimbul în comitet”, dar că va trece în următoarea ședință. În 
28 iunie 1923, prefectul Alexandru Ștefănescu îi trimite prefectului 
Spătaru o telegramă la Miercurea Ciuc, prin care îl informează că 
„ministerul a hotărât definitiv numirea de prefect titular la Cluj a 
lui Septimiu Mureșanu, actual inspector general administrativ”, și, 
deoarece postul de inspector general administrativ a devenit astfel 
vacant, îl roagă pe prefectul județului Ciuc să ia „măsurile cuvenite”. 
De altfel, o telegramă a noului prefect Septimiu Mureșanu trimisă 
în 3 august 1923 celui pe care l-a succedat, adică șefului său ierarhic 
și inspectorului general administrativ Alexandru Ștefănescu, arată 
relația amicală în care se găseau cei doi demnitari: „M-am prezentat 

634 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 134/1924, nepaginat.
635 „Monitorul Oficial”, nr. 273 din 18 martie 1923, „Monitorul Oficial”, nr. 95 din 31 
iulie 1923.
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la serviciu. Doresc să te văz. Duminică sunt la Huedin pentru o 
serbare a asociațiunei”636.

În 31 iulie 1923 este numit așadar un titular, Septimiu Mureșanu, 
liberal și apropiat al lui Alexandru Lapedatu. Prin Înaltul decret regal 
nr. 2.665 din 9 octombrie 1925, prefectul Mureșanu este reconfirmat 
în funcție637, dar peste doar câteva luni, în 22 februarie 1926, se stinge 
din viață. 

Decesul lui Septimiu Mureșanu pune, din nou, în dificultate 
guvernul Brătianu. Acesta planificase ca prefecții săi să-și depună 
demisiile în 27 martie 1926, odată cu împlinirea termenului legal 
de patru ani de mandat parlamentar. Guvernul, neputând lăsa 
prefectura Cluj fără conducere, îl numește provizoriu pe subpre-
fectul Octavian Simu, independent politic, dar apoi îl va numi ca 
titular, în 18 martie 1926, pe primarul liberal al municipiului Cluj, 
Octavian Utalea. 

De fapt, încă din 14 februarie 1926 ministrul de interne îl 
delegase pe subprefectul Octavian Simu să conducă „afacerile” prefec-
turii în locul lui Septimiu Mureșanu, „aflat bolnav în sanatoriu”638. 
În 1925, prin decizia nr.  16.530 a ministrului de interne, prefectul 
Mureșanu mai fusese înlocuit, pe perioada absenței, cu subprefectul 
Octavian Simu, dar atunci a fost însărcinat doar cu „girarea lucrărilor 
prefecturii”639. Chiar și la plecarea în concediu, prefectul era înlocuit, 
prin ordin al ministrului de interne, de un prefect delegat (subpre-
fectul, directorul de prefectură sau inspectorul general administrativ), 
iar la întoarcerea din concediu, se proceda la predarea-preluarea 
„administrației județului”, a sigiliului, a dicționarelor cifrate și a 
arhivei confidențiale640.

Așadar, nu de puține ori subprefectul în funcție sau inspectorul 
general administrativ primeau delegație să îndeplinească interimar 
și funcția de prefect, alegere cât se poate de nefericită. Subprefectul, 
636 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 104/1923, nepaginat.
637 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 200/1925, nepaginat.
638 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 217/1926, nepaginat.
639 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 184/1925, nepaginat.
640 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 713/1935, nepaginat.
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înalt funcționar de stat neafiliat politic, era constrâns astfel, măcar 
pentru acea perioadă, să „îmbrace haina politică”. Apoi, procedurile 
interne puteau conduce la conflicte de interese sau chiar anomalii, 
precum aceea ca subprefectul să-și ordone singur diverse sarcini: 
„Prezenta deciziune va intra în vigoare în ziua de azi și se va executa 
de Dl. subprefect al județului”, semnează „prefect delegat Simu”, 
nimeni altul decât subprefectul641.

Guvernul generalului Alexandru Averescu preia puterea în 30 martie 
1926642, iar după numai câteva zile, în 8 aprilie 1926, numește în 
județul Cluj un alt prefect, în persoana lui Marcian Căluțiu. La propu-
nerea lui Octavian Goga, ministru de interne la acea dată, sunt numiți 
67 de noi prefecți din totalul de 71, în locul celor „demisionați”643. 

De cele mai multe ori, destituirea prefecților avea loc printr-o 
procedură deja consacrată de guvernele anterioare. Se urma o cutumă 
prin care se prezuma demisia acestora, deoarece nu se dorea a fi 
uzitată instituția revocării. 

Așa a procedat și guvernul Alexandru Averescu (III), instalat în 
30 martie 1926. În 31 martie 1926, ministrul de interne transmite 
tuturor prefecților de județe o telegramă prin care le aduce la 
cunoștință că „deciziunea” lor (demisia) a fost primită în aceeași zi. 
Acest lucru era puțin probabil, având în vedere posibilitățile tehnice 
și logistice precare ale ministerului, precum și funcționarea sa greoaie 
de la acea dată. De altfel, în 10 noiembrie 1928, ministrul de interne 
semna chiar și o „decizie” prin care „primește”, simultan așadar, 
demisia a 67 de prefecți de județe644. Prin aceeași telegramă, prefecții 
demiși sunt informați că au fost însărcinați să gireze mai departe 
conducerea prefecturilor până la „prezentarea noului titular”645. La 
Cluj, telegrama este primită de prefectul Octavian Utalea646. 

641 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 5 din 18 martie 1926.
642 Ion Mamina, Ioan Scurtu, Op. cit., p. 56.
643 „Monitorul Oficial”, nr. 77 din 2 aprilie 1926 și „Monitorul Oficial”, nr. 78 din 8 
aprilie 1926.
644 AN, Min. interne, dos. 4/1928, f. 5–6.
645 Ibidem, f. 1.
646 Ibidem, f. 2.
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Într-o singură zi, în 31 martie 1926, noul ministru de interne 
Octavian Goga semnează primele propuneri de noi prefecți, regele 
Ferdinand primele decrete regale de numire647, iar ministrul trimite 
de îndată decretele regale la „Monitorul Oficial”, cu rugămintea să 
fie publicate a doua zi648. Pe diverse bilete, erau notate numele viito-
rilor prefecți649, nume transmise probabil telefonic sau prin emisari. 
Inclusiv numele lui Eugen Dunca apare pe un bilet de birou, cu 
antetul „Cabinetul Ministrului de Interne”650. Propunerea de numire 
a prefecților putea să provină, evident, și de la filiala județeană a 
partidului câștigător în alegeri. Spre exemplu, organizația Partidului 
Național Țărănesc din Hotin propunea pentru funcția de prefect al 
județului un avocat, fost deputat, propunere acceptată de ministrul 
de interne Alexandru Vaida Voevod în 14 noiembrie 1928651. 

Noul prefect se bucura a doua oară de încrederea Partidului 
Poporului și a primului-ministru Alexandru Averescu, după ce mai 
fusese numit de același Averescu, în 1920, în funcția de prefect al județului 
Târnava Mică. De altfel, Marcian Căluțiu va fi ales în 1930 președinte 
al organizației județene Târnava Mică a Partidului Poporului652. Iuliu 
Maniu spunea că, de fapt, liberalii au fost la putere din 1920 și până 
în 1928, „căci micul interregn” al mareșalului Averescu nu a contat, 
întrucât ce a făcut Partidul Poporului a făcut „la porunca” liberalilor653. 

În 3 aprilie 1926, Marcian Căluțiu preia funcția de prefect chiar 
dacă decretul de numire se va publica în „Monitorul Oficial” doar în 
8 aprilie. Predarea-preluarea funcției se consemnează într-un proces-
verbal contrasemnat de subprefect, prim-notarul județului, prim-
arhivarul (intendentul palatului) și șeful serviciului financiar. Noul 

647 Ibidem, f. 8, 14, 19.
648 Ibidem, f. 15.
649 Ibidem, f. 26.
650 AN, Min. interne, dos. 5/1933, f. 30.
651 AN, Min. interne, dos. 4/1928, f. 30, 35.
652 „Țara Noastră”, anul X, nr. 31 din 21 septembrie 1930.
653 Discursul d-lui deputat Adam Popa la discuția adresei de răspuns la mesajul 
tronului ținut în ședința Camerei de la 27 august 1932, Cluj, Tipografia Națională 
S.A., f. a., p. 33.
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prefect prelua birourile și actele prefecturii, locuința de serviciu, un 
sigiliu, dosarele confidențiale și dicționarul cifrat, dar se va reține că 
preluarea efectivă se va face „după paști”654. 

În 4 iunie 1927, regele Ferdinand primește demisia primului-
ministru Alexandru Averescu și-l însărcinează în aceeași zi pe Barbu 
Știrbei cu formarea unui nou guvern655. Sub mandatul scurt al guver-
nului de „uniune națională” condus de Barbu Știrbei (4–20 iunie 
1927)656, prefectura clujeană este condusă din nou prin delegație de 
același Octavian Simu. 

Liberalii provoacă criza de guvern, Barbu Știrbei demisionează, 
iar la 21 iunie 1927 Ion I. C. Brătianu devine prim-ministru657. În 23 
iunie, noul guvern numește la Cluj mai întâi un prefect cu delegație, 
pe inspectorul general administrativ Victor Hodor, care va reprezenta 
guvernul până în 4 octombrie 1927.

În 5 octombrie 1927, liberalul Partenie Dan este numit prefect cu 
acte în regulă al județului Cluj. În 14 octombrie 1927, Partenie Dan, 
nedorind să rămână dator superiorilor din partid, declara: „Mulțumesc 
d-lui ministru Lapedatu pentru încrederea ce mi-a acordat-o propu-
nându-mă guvernului pentru funcția de prefect al județului Cluj, și-l 
asigur că-mi voi face pe deplin datoria”658. Prefectul Dan va fi revocat 
din funcție la 16 noiembrie 1928 de guvernul național-țărănesc 
condus de Iuliu Maniu659. Deja în 10 noiembrie 1928, ziua instalării 
noului guvern, prefectul Partenie Dan predă subprefectului Octavian 
Simu, prin proces-verbal, „sigiliul, inventarul și agendele împreunate 
cu girarea Prefecturii”660.

Din 16 noiembrie 1928 și până în 27 aprilie 1931, Adam Popa 
este prefectul județului Cluj, exercitând un mandat relativ lung. Este 
de remarcat că prefectul Popa va fi menținut în funcție de toate cele 

654 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 226/1926, nepaginat.
655 Ion Mamina, Ioan Scurtu, Op. cit., p. 59–61.
656 Ibidem, p. 61.
657 Ibidem, p. 61–64.
658 „Glasul Ardealului”, Cluj, nr. 40 din 16 octombrie 1927.
659 Ion Mamina, Ioan Scurtu, Op. cit., p. 69.
660 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 349/1928, nepaginat.
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patru guverne național-țărăniste conduse de Iuliu Maniu și Gheorghe 
Mironescu. După restaurație, prefectul Adam Popa este chemat doar 
să depună, în 30 august 1930, jurământul de credință față de regele 
Carol al II-lea661. Dar, la 18 aprilie 1931, în prima zi a guvernării de 
uniune națională, ministrul de interne primește deja demisia din 
funcție a prefectului Adam Popa. Prefectul demisionar este rugat 
totodată să rămână la post, până la prezentarea noului titular662.

Guvernul Nicolae Iorga, instalat în 18 aprilie 1931663, îl înlocuiește 
mai întâi pe Adam Popa cu Victor Hodor ca prefect delegat (28 aprilie 
1931 – 7 mai 1931), urmând ca la conducerea administrativă a județului 
să fie numit, în 8 mai 1931, medicul Emil Colbazi. 

Potrivit presei, în primele zile ale guvernării Iorga se vorbea că 
acesta nu-i va înlocui pe cei șapte directori ministeriali din provincii 
și nici pe prefecți. Însă, la „porunca” lui Iuliu Maniu, directorii 
ministeriali și-au dat demisia, iar „la prefecții național-țărăniști le-a 
zis dl.  Iorga trimițându-i la plimbare”. În aceste condiții, la Cluj a 
fost numit ca prefect „delegat, provizor” Victor Hodor, fost secretar 
general al directoratului Ardealului664.

Presa locală de limbă maghiară anunța, în 6 mai 1931, că 
guvernul Iorga căuta asiduu și la Cluj o persoană potrivită pentru 
funcția de prefect. Victor Hodor îndeplinea temporar funcția de 
prefect, însă acesta nu va fi numit deoarece guvernul dorea numirea 
unei persoane loiale Partidului Național, dar o astfel de persoană nu 
era de găsit. Cotidianul clujean nota că abia atunci a constatat Nicolae 
Iorga în ce situație imposibilă poate ajunge o organizație, dacă nu este 
susținută de un partid politic. Pentru a ieși din această situație critică, 
președintele Consiliului de Miniștri era nevoit să negocieze cu toate 
partidele și organizațiile civice și să le promită mandate665.

Într-adevăr, Emil Colbazi, fără a fi membru al vreunui partid 
politic, la propunerea prietenului și colegului său, profesorul Coriolan 
661 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 492/1930, nepaginat.
662 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 547/1931, nepaginat.
663 Ion Mamina, Ioan Scurtu, Op. cit., p. 82.
664 „Glasul Ardealului”, Cluj, nr. 18 din 3 mai 1931.
665 „Munkás Újság”, Cluj, nr. 100 din 6 mai 1931.
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Tătaru, dar și a profesorului Iuliu Hațieganu, este numit de Nicolae 
Iorga prefect al județului Cluj. În timpul mandatului său, prefectul 
Colbazi s-a preocupat și de găsirea soluțiilor pentru problemele 
medico-sociale importante ale județului666. 

Emil Colbazi relata cum a aflat că a fost numit să reprezinte 
Guvernul României în județul Cluj: „Într-o dimineață, în timp ce 
făceam vizită la o secție, intră un tânăr coleg și-mi spune: «Să trăiți, 
domnule prefect!» Eu, în credința că e o glumă, i-am spus să fie serios 
și să lase prostiile, dar atunci mi-a arătat ziarul cu lista noilor prefecți, 
între care figuram și eu. Revoltat, am coborât la șeful meu, regretatul 
profesor Coriolan Tătaru și, în cabinetul lui, am găsit pe profesorul 
Iuliu Hațieganu, cu veșnicul lui surâs pe buze. Am declarat că nici prin 
gând nu-mi trece să fiu prefect. Atunci fața profesorului Hațieganu 
s-a schimbat și, cu o mimă foarte serioasă, mi-a spus: «Cori, și eu 
te-am propus pentru acest post, căci ne trebuiesc oameni cu un trecut 
politic curat. Atitudinea ta din cursul războiului a fost o garanție 
pentru noi și având în vedere că te bucuri de simpatii unanime, atât 
la români cât și la minoritari, ai datoria morală să primești această 
sarcină grea, așa cum și noi înțelegem să-i dăm profesorului Iorga tot 
concursul nostru în marea lui operă de purificare. Tu trebuie să rămâi 
– ca și noi – același care ai fost și până acum și cu toții avem obligația 
și datoria patriotică de a-l ajuta pe profesorul Iorga»”667.

În 1932, tranziția între mandatele de prefecți era asigurată, cel 
puțin în ceea ce privește gestionarea documentelor secrete, de către 
directorul de prefectură. Ministrul de interne telegrafia directorilor 
de prefectură să preia de la prefecți cele două dicționare cifrate și să le 
pună apoi la dispoziția noilor prefecți668.

În 6 iunie 1932, în fruntea guvernului vine național-țărănistul 
Alexandru Vaida Voevod669, care își numește, la rândul său, favoritul. 
Astfel, din 14 iunie 1932, prefectul județului Cluj este Liviu Dan. 

666 Florea Marin, Medicii și Marea Unire, Târgu Mureș, Ed. Tipomur, 1993, p. 132.
667 Ibidem, p. 132–133.
668 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 575/1932, nepaginat.
669 Ion Mamina, Ioan Scurtu, Op. cit., p. 90.
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Inițial, în decretul regal de numire din 8 iunie 1932 a fost dactilo-
grafiat numele lui Emil Pop ca viitor prefect al județului Cluj, dar a 
fost corectat și înlocuit cu Liviu Dan670. Național-țărăniștii, guvernând 
alternativ sub Alexandru Vaida Voevod și Iuliu Maniu671 până în 9 
noiembrie 1933, îl vor păstra pe toată această perioadă pe Liviu Dan 
în funcția de prefect al județului. 

Procedura formală a numirii în funcția de prefect consta, în principal, 
în transmiterea simultană a mai multor documente. Spre exemplu, Liviu 
Dan este informat de minister în 10 iunie 1932 că, prin Înaltul decret 
regal nr. 1.925 din 8 iunie 1932, a fost numit prefect al județului Cluj, fiind 
rugat totodată să intre în „exercițiul funcțiunii”. O altă adresă îl invită la 
minister să depună jurământul. Prin telegrame, prefecturii județului și 
inspectorului general administrativ din Cluj li se comunică, în aceeași 
zi, decizia numirii noului prefect. În sfârșit, în 11 iunie 1932, Liviu Dan 
telegrafiază ministerului că a preluat prefectura județului672.

Fără a motiva în vreun fel, în 10 august 1932 prefectul Liviu 
Dan îi mulțumește președintelui Consiliului de Miniștri și ministru 
de interne Alexandru Vaida Voevod pentru încrederea acordată 
și îi prezintă demisia din funcție. În 25 august, însă, este informat 
că demisia nu i-a fost acceptată673. Momentul demisiei coincidea 
cu încheierea mandatului guvernului condus de Alexandru Vaida 
Voevod, dar acesta a fost reinvestit cu formarea noului guvern. Nu 
era dispus Liviu Dan să accepte subordonarea față de regățeanul Ion 
Mihalache – ministru de interne din 11 august 1932 – sau altele să fi 
fost motivele demisiei? În orice caz, mai târziu, ministrul Mihalache 
îl va face vinovat pe prefectul Liviu Dan pentru utilizarea în interes 
personal a unui automobil al prefecturii de către un funcționar. 
Acuzațiile au fost lansate de ziarul local al Partidului Național 
Țărănesc „Patria” în 11 ianuarie 1933, dar prefectul le va respinge 
categoric și va dovedi că sunt nefondate674.
670 AN, Min. interne, dos. 5/1932, f. 2.
671 Ion Mamina, Ioan Scurtu, Op. cit., p. 91–103.
672 ANCSAS, FD, dos. I 259433, f. 14–19.
673 Ibidem, f. 22–23.
674 Ibidem, f. 29.
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În 13 noiembrie 1933, cu o zi înaintea instalării guvernului 
I. G. Duca, prefectul Liviu Dan își depune din nou demisia. Printr-o 
telegramă adresată ministrului de interne, mulțumește pentru încre-
derea ce i s-a acordat „în decursul guvernării Partidului Național 
Țărănesc” și demisionează din funcția de prefect al județului Cluj675. 
Ministrul național-țărănist Gheorghe Mironescu, încă în funcție, îi 
acceptă în aceeași zi demisia, îi mulţumește pentru concursul dat 
în „conducerea administrațiunii țării, cum și pentru frumoasele 
rezultate ale muncii depuse în gospodăria acelui județ”, dar îl roagă să 
gireze conducerea prefecturii până la prezentarea „noului titular”676. 
În 17 noiembrie 1933, șeful serviciului administrativ al prefecturii 
nota că, „în urma schimbării Guvernului Regal, dl. prefect Liviu Dan 
și-a înaintat demisia din calitatea ce o deținea”677.

Liberalii, conduși de I.  G.  Duca, intră din nou la guvernare 
în 14 noiembrie 1933678 și își numesc la Cluj, în 17 noiembrie 1933, 
propriul prefect, în persoana lui Eugen Dunca. Acesta va avea un 
mandat lung, de patru ani, sub toate cele patru guverne Tătărescu679 
care au urmat guvernului I. G. Duca. 

Într-adevăr, în 2 octombrie 1934, al doilea guvern Gheorghe 
Tătărescu depunea jurământul în fața regelui, iar a doua zi Ministerul 
de Interne se grăbea să-i informeze pe prefecți despre acest lucru, 
probabil pentru a-i asigura că nu-și vor pierde funcțiile. Mai mult, 
subsecretarul de stat la interne reînnoiește rugămintea adresată 
prefecților de a continua activitatea „cu forțe sporite”, pentru reali-
zarea integrală a programului „edilitar și politic”680. 

Un deputat național-țărănist susținea în ședința Camerei Deputaților 
din 13 februarie 1934, că, de fapt, liberalii au revenit la putere în urma 
alegerilor din 20 decembrie 1933, după patru ani de opoziție, și nu după 
cinci, pentru că un an au fost la putere în timpul guvernului Argetoianu: 
675 Ibidem, f. 36.
676 Ibidem, f. 37.
677 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 642/1933, nepaginat.
678 Ion Mamina, Ioan Scurtu, Op. cit., p. 103.
679 Ibidem, p. 103–121.
680 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 661/1934, nepaginat.



140

„dacă d. Argetoianu își avea miniștrii săi în cabinet, prefecții, care 
conduceau de fapt această țară, erau oamenii d-voastră”681.

Prefectul Eugen Dunca nu va fi schimbat din funcție, chiar dacă 
în ianuarie 1937 părea că nu mai beneficiază de susținerea politică a 
președintelui organizației județene a PNL. Sub titlul „Răzmeriță liberală 
în Ardeal”, cotidianul clujean de opoziție „Patria” prezenta, într-un 
număr al său din 1937, situația conflictuală din PNL Cluj, în contextul 
luptei pentru președinția organizației, purtată între președintele în 
funcție, Alexandru Lapedatu, și Valer Pop. Ziarul menționa că Eugen 
Dunca „nu mai poate fi socotit lapedatist descoperind o afecțiune 
deosebită pe care o poartă d-lui Valer Pop” și că „dl. Lapedatu a rămas 
foarte rău impresionat de prefectul său de județ”682.

În 17 noiembrie 1937, este instalat al patrulea guvern Gheorghe 
Tătărescu, iar noul ministru de interne, D. R. Franasovici, trimite 
tuturor prefecților o telegramă prin care „le cere să rămână la posturile 
lor, continuând să depună aceeași activitate”683. Cu toate acestea, 
în 19 noiembrie 1937 este semnat decretul regal de înlocuire a 
prefectului Eugen Dunca cu avocatul Corneliu Anca. Eugen Dunca 
și Corneliu Anca vor semna procesul-verbal de predare-primire a 
prefecturii abia în 1 decembrie 1937684.

Așadar, Gheorghe Tătărescu a numit, chiar în ultimele sale zile de 
guvernare, un prefect nou în județul Cluj. Așa cum era de așteptat, Corneliu 
Anca va rezista în funcție doar câteva săptămâni. Guvernul condus de 
Octavian Goga (28 decembrie 1937 – 10 februarie 1938)685 îl va înlocui pe 
avocatul Anca, în ianuarie 1938, cu procurorul Nicolae Bireescu. 

În 28 decembrie 1937, guvernul Goga depune jurământul cu 
Armand Călinescu la Ministerul de Interne, iar în noaptea de 28 
spre 29 decembrie sunt deja numiți și noii prefecți de județe. La Cluj 
este numit cu delegație prim-procurorul Nicolae Bireescu, iar ca 
681 G. Alvirescu, Alegeri liberale. Discursuri, București, Monitorul Oficial și Imprimeriile 
statului, Imprimeria Centrală, 1934, p. 3.
682 „Patria”, Cluj, nr. 4 din 9 ianuarie 1937.
683 „Patria”, Cluj, nr. 262 din 20 noiembrie 1937.
684 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 848/1937, nepaginat.
685 Ion Mamina, Ioan Scurtu, Op. cit., p. 121.
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titular urma să fie numit, conform informaţiilor din presă, doctorul 
Teodor Vidican „trecut recent la partidul liberal dar revenit în cel 
național-creștin”686. Informația nu se va confirma, însă. În numărul 
din 5 ianuarie 1938, ziarul „Patria” informa că prim-procurorul 
N. Bireescu a fost numit prefect delegat al județului Cluj deoarece, 
„odată cu schimbarea guvernului liberal și cu instaurarea regimului 
Goga-Cuza, s-au schimbat și demnitarii diferitelor instituții publice”, 
iar județul chiar „rămăsese fără conducător timp de 5 zile”687.

După demiterea, în 10 februarie 1938, a guvernului național-creștin 
condus de Octavian Goga, este înlocuit și prefectul Nicolae Bireescu.

Odată cu adoptarea legii administrative din 1936, ofițerii își fac 
apariția în administrația publică. În 1938, un locotenent-colonel 
în rezervă, decorat în război, îi cerea ministrului de interne să-l 
numească într-un post din administrație, eventual prefect al județului 
Sibiu sau Hunedoara, deoarece în aceste județe a fost comandant 
militar în trecut. Fostul ofițer își motiva cererea arătând că nu a făcut 
și nu face politică, nu este membru al niciunui partid politic și este 
perfect sănătos, în măsură să „presteze” încă o „intensă activitate”, 
compatibilă cu „situația și gradul” său. Ministerul de Interne îl ia 
imediat în evidență „pentru eventualele numiri de prefecți”688.

La Cluj, în 17 februarie 1938, colonelul Manole Enescu este numit 
prefect al județului de guvernul Miron Cristea. Ofițerul de infanterie 
rămâne în funcție până în 20 septembrie 1940.

Prefectul – reprezentant al puterii 
centrale și șef al administrației județene 

Fruntașii Partidului Național Liberal apreciau, încă din 
1921, că sistemul administrativ din Ardeal „este cu totul ilogic”, 
deoarece interesele județene nu pot fi separate de cele generale ale 

686 „Patria”, Cluj, nr. 294 din 30 decembrie 1937.
687 „Patria”, Cluj, nr. 3 din 5 ianuarie 1938.
688 AN, Min. de interne, dos. 5/1938, f. 1–2.
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statului, statul nu poate avea în județ un reprezentant care „va sta 
deoparte, va supraveghea și va raporta”, fiind necesar ca prefectul 
să fie „nervul întregii administrații locale”689. O opinie contrară 
avea Aurel Dobrescu, membru marcant al Partidului Național, 
potrivit căruia prefectul anului 1925 era un „agent politic, de 
la care legea nu cere nici o pregătire administrativă, dar care 
primește atâtea însărcinări și atâtea drepturi, încât el va trebui să 
fie pretutindenea, ca Duhul Răului din povești”690. Într-adevăr, 
Partidul Național Țărănesc va sprijini descentralizarea adminis-
trativă, va încerca să separe interesele județene de cele centrale, 
astfel încât deciziile ce privesc județul să fie luate exclusiv de 
organele județene alese, fără a fi influențate în vreun fel de repre-
zentantul statului. În acest fel, prefectul putea să iasă din rolul 
său de „factotum în administrația județeană” și să devină doar 
„agentul de legătură” al județului cu puterea centrală și „ochiul 
acestuia, care veghează la respectul legilor”691. 

Cu ajutorul legilor administrative, cele două partide politice 
importante își vor construi propriul model de prefect, fie ca 
reprezentant al puterii centrale și șef al administrației județene 
(liberalii, din 1926 și 1936), fie doar ca reprezentant al intereselor 
guvernului în teritoriu (național-țărăniștii, din 1929). Între aceste 
două roluri, prefectul județului Cluj a avut o sarcină grea, în 
special în a-și stabili prioritățile, între interesele locale, centrale 
și personale, de cele mai multe ori divergente. De aceea, prefectul 
Eugen Dunca spunea despre el însuși, în 1937, că a deținut 
„primul post de răspundere în gospodăria județului Cluj”692. 
Către sfârșitul perioadei interbelice, organizațiile județene ale 
partidelor vor deveni niște „satrapii locale”, iar prefecții stăpâni 

689 Reforma administrativă. Ante-proect de lege generală pentru descentralizarea 
administrativă. Ante-proect de lege județeană, p. 30–33.
690 Aurel Dobrescu, Op. cit., p. 33.
691 Anibal Teodorescu, Viitoarea organizare administrativă a României în Noua 
Constituție a României și noile Constituții Europene, București, Tiparul Cultura 
Națională, f. a., p. 292–293.
692 Atanasie Motogna, Op. cit., p. 3.
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de facto ai județelor, stabilind drepturi, obligații și repartițiile 
ajutoarelor guvernamentale693. 

Prefectul era ales de guvern dintre cei loiali politicii oficiale și, 
odată numit, descoperind importanța funcției, dar, în egală măsură, 
și instabilitatea ei, devenea obedient față de guvern. Nu experiența 
în administrație determina guvernul să nu-l revoce pe prefect din 
funcție, ci obediența acestuia694. Spre exemplu, în 14 februarie 1923, 
prefectul Petre Meteș și deputatul Alexandru Lapedatu semnează 
„cu sentimente de recunoștință și devotament” o scrisoare adresată 
primului-ministru. Cei doi demnitari îl roagă pe Ion I. C. Brătianu 
să primească o delegație de săteni, fiind de părere că o intervenție 
în favoarea lor i-ar face „pentru totdeauna încrezători în cei ce au 
înțeles să le dea pământul expropriat”695. Colaborarea strânsă dintre 
Petru Meteș și Alexandru Lapedatu era evidentă. În 1922, prefectul 
Meteș fiind rugat de ministrul de interne să prezinte situația politică 
a județului, îi telegrafiază că profesorul Lapedatu îi va expune situația 
politică din județ696. În 5 mai 1923, prefectul Alexandru Ștefănescu 
cerea explicit ca drumurile județene să fie prevăzute cu indicatoare de 
direcție „cât de urgent posibil în vederea concursului de automobile 
la care va participa și Alteța Sa Principele Moștenitor”697.

Ministerul de Interne asigura, în numele guvernului, un control 
strict, permanent și direct asupra prefecților de județe. Prefectul sau 
subprefectul erau chemați la minister uneori de urgență, de pe o zi pe 
alta698. La numirea în funcție, prefecților li se solicita completarea și 
transmiterea la minister a unui statut de serviciu, ce cuprindea toate 
datele personale ale acestora: stare civilă, situație militară, studii, 
religie, limbi străine cunoscute, funcții deținute anterior etc.699. În 
baza acestor date, funcționarii direcției de personal a Ministerului 

693 Enciclopedia României, vol. I, p. 941.
694 Manuel Guţan, Op. cit., p. 223–224.
695 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 101/1923, nepaginat.
696 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 71/1922, f. 29–30.
697 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 121/1924, f. 559.
698 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 150/1924, nepaginat.
699 ANCSAS, FD, dos. I 259433, f. 20–21, 43.
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de Interne întocmeau un registru unic de evidență, numit „Registru 
Prefecți de județe”. Registrul în cauză, chiar dacă reprezenta sursa zero 
de informare, s-a completat neglijent, câțiva prefecți ai județului Cluj 
fiind chiar omiși sau datele privind actele administrative de numire în 
funcție au fost înscrise eronat700. 

De altfel, erorile erau frecvente în desfășurarea activităților 
aparatului central al Ministerului de Interne. Ministerul îi atrăgea 
atenția subprefectului județului Cojocna, în 20 decembrie 1923, că nu 
comunică instrucțiunile primite de la minister și orașelor nereședință 
de județ, „așa cum se făcea și în trecut”. De aceea, ministerul constată 
„lipsa de interes” a subprefectului pentru îndeplinirea sarcinilor ce 
i-au fost încredințate. Răspunsul subprefectului este însă categoric: 
„avem onoare a Vă raporta că în județul nostru oraș de nereședință 
de județ nu avem”701.

În 1924, are loc, totuși, și o delegare parțială de competențe, de 
la centru către teritoriu. Ca urmare a deciziei ministeriale nr. 54.890 
din 17 septembrie 1924, prefectul județului exercită, din 1 octombrie 
1924, anumite competențe ale ministrului de interne: probleme de 
personal, aprobarea bugetelor orașelor nereședință de județ, numirea 
și revocarea delegaților sfaturilor sătești etc.702. Ministerul va trimite 
în teritoriu toate cazierele și statele de serviciu ale funcționarilor 
județeni, asupra cărora va putea dispune prefectul, degrevându-se 
astfel de aceste sarcini703.

Atât guvernul în ansamblul său cât și miniștrii erau receptivi la 
solicitările venite din teritoriu, însă petițiile, nefiind transmise direct 
de către autoritățile locale alese, se subsumau deseori interesului 
personal al prefectului. 

Încă din anul 1922, prefecții puteau să facă propuneri pentru 
„îmbunătăţirea situației județului”, iar Ministerul de Interne lua 
„măsuri urgente de îndreptare” sau intervenea pe lângă celelalte 

700 Arhivele Naționale, Fond Administrația de Stat, dos. 2/1934, f. 55, 55v.
701 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 150/1924, f. 1531–1532.
702 „Monitorul Oficial”, nr. 205 din 19 septembrie 1924.
703 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 150/1924, nepaginat.
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ministere704. În 5 februarie 1925, prefectul Septimiu Mureșanu 
trimitea, prin compartimentul 1 (regim special, rezervat telegra-
melor „de stat”, transmise exclusiv regelui sau membrilor guver-
nului), ministrului culturii, Alexandru Lapedatu, o telegramă, cu 
rugămintea să primească a doua zi în audiență un avocat, care 
are nevoie de concursul ministrului pentru o „chestiune de mare 
interes obștesc”705. La 13 aprilie 1933, prefectul Liviu Dan solicita 
Ministerului de Interne chiar o derogare de la prevederile legale și 
aprobarea deciziei delegației consiliului județean de ordonanțare a 
unei sume de bani706. În alte situații, prefectul i se adresa cu deferență 
ministrului de interne, rugându-l să revină asupra unor decizii deja 
luate și să aprobe transferul unor pretori „în interes de serviciu”707. 
Nu toate doleanțele prefectului erau însă acceptate de guvern. Spre 
exemplu, în iunie 1937, Guvernul României nu a aprobat cererea 
prefectului județului Cluj de amânare a alegerilor județene708.

Măcar și din motive electorale, guvernul era preocupat în permanență 
de starea generală a populației rurale. În 1934, prim-ministrul Gheorghe 
Tătărescu cere prefecților „să fie zilnic la datorie și să facă administrație 
la fața locului, să fie înconjurați de toți funcționarii din județ și să 
meargă prin fiecare comună, ca să fie mai des în rândurile cetățenilor 
pentru a le cunoaște durerile”709. Prefectul liberal al județului Cluj 
Eugen Dunca se arăta îngrijorat de „chestiunea taxelor de tot soiul 
ce apasă pe umerii populației sărăcite” din zona munților Apuseni și 
sublinia „necesitatea exploatării pădurilor prin cooperative”. Pentru 
a-i sprijini, prefectul urma să facă propuneri concrete, în scris, 
guvernului710. 

Prefectul se preocupa, în perioada în care era și conducător al 
administrației județene, și de asigurarea unui nivel de trai corespunzător 

704 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 120/1924, f. 1.022.
705 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 197/1925, nepaginat.
706 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 762/1936, f. 73.
707 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 246/1926, nepaginat.
708 „Patria”, Cluj, nr. 136 din 24 iunie 1937.
709 „Glasul Ardealului”, Cluj, nr. 5 din 28 ianuarie 1934.
710 „Glasul Ardealului”, Cluj, nr. 18 din 22 aprilie 1934.
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pentru locuitorii județului. Din cauza crizei de alimente și a „noului val 
de scumpete” din 1923, prefectul Alexandru Ștefănescu a luat măsurile 
necesare pentru aprovizionarea populației și a dispus „întreprinderea 
unei energice acțiuni de înfrânare a speculei”711. 

Din martie 1924, ministrul de interne interzice prefecților să se 
mai implice în acțiuni de aprovizionare a populației cu lemne sau 
achiziționare de zahăr, decât dacă acestea vizează un sprijin acordat 
funcționarilor din subordine sau din serviciile publice. Asemenea 
activități nu mai erau autorizate, întrucât doar în timpul ce a urmat 
războiului „s-a simțit necesitatea ca autoritățile publice să iasă din 
rolul lor firesc și să se amestece în chestiuni de aprovizionare”712. 

Modul în care era abordat acest subiect este foarte bine ilustrat 
de un dialog dintre prefectul Eugen Dunca și ministrul industriilor 
și comerțului, Ion Manolescu-Strunga, în cadrul unei întâlniri 
cu cetățenii județului, în anul 1934: „D-le prefect, mereu îmi spui, 
comuna aceasta este foarte săracă, această comună este și mai săracă 
și tot așa la fiecare comună și mereu mă necăjiți să le dau și iar să 
le dau”. Replica prefectului județului Cluj a venit imediat: „Da, d-le 
ministru, vă spun numai adevărul și ca prefect așa-mi cunosc datoria 
și așa mi-o îndeplinesc pentru că în comunele acestea moțești este 
mai multă mizerie decât în orice altă parte a țării”713.

Toate acestea au avut loc după ce același prefect fusese nevoit să 
apeleze, la rândul său, la sprijinul locuitorilor județului. În 3 ianuarie 
1934, la câteva zile după asasinarea lui I. G. Duca, prefectul Eugen 
Dunca transmitea locuitorilor județului Cluj un mesaj de încurajare, 
asigurându-i că situația politică este ținută sub control, dar solicita 
și concursul cetățenilor pentru aceasta. Prefectul vorbea despre 
„hotărârea tuturora de a înfiera actul asasin, precum și de a veni 
în ajutorul Guvernului, pentru a-și îndeplini întreaga datorie de a 
reprima orișice acțiune menită a zdruncina ordinea în stat”714.

711 „Patria”, Cluj, nr. 100 din 12 mai 1923.
712 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 133/1924, nepaginat.
713 „Glasul Ardealului”, Cluj, nr. 52 din 23 decembrie 1934.
714 „Glasul Ardealului”, Cluj, nr. 3 din 14 ianuarie 1934.
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Uneori, însuși prefectul județului dovedea că nu cunoaște limita 
răspunderilor sale în relația cu autoritățile județene alese. În ședința 
consiliului județean Cluj din 27 martie 1935, prefectul Eugen Dunca, 
prezentând raportul său de activitate, este atenționat de un consilier 
județean că activitatea serviciilor de stat nu face obiectul raportului, 
fiind de competența exclusivă a prefectului715.

Pentru a putea avea câștig de cauză, în contenciosul administrativ, 
în fața intereselor comunităților locale, guvernul acorda importanța 
cuvenită acestei problematici. Ministerul de Interne, prin prefect, iar 
acesta cu sprijinul pretorilor, urmărea îndeaproape situația actelor 
consiliilor locale contestate în justiție. Astfel, în 17 ianuarie 1936, 
prefectul cerea prim-pretorilor plășilor și primăriei orașului Huedin 
să-i comunice lunar situația completă a acțiunilor intentate de cei 
interesați la comitetul local și central de revizuire contra hotărârilor 
consiliilor locale, precum și toate acțiunile și apelurile deschise de 
pretori (obiectul, termenul de judecată, secția)716.

Ca urmare a publicării noii legi administrative din 1936, ministrul 
de interne îi transmite prefectului județului Cluj, în 22 aprilie 1936, o 
informare privind modul de aplicare a noii legi. Cu această ocazie, Ion 
Inculeț face o precizare lipsită de echivoc: „Orice inițiative, privind 
un interes al Statului, județului sau comunelor, trebuie să se bucure, 
în cadrul legal, de întregul dvs. sprijin”717. Altfel spus, prin această 
adăugare la lege, autoritățile comunale sau județene trebuia să obțină 
pentru orice îndeletnicire, „cointeresarea” și avizul prefectului. 

Senatorul liberal C. D. Dimitriu, raportor al legii pentru unificare 
administrativă, considera că prefectul este cel mai important demnitar 
administrativ al statului, a cărui autoritate trebuie să constea într-o 
bună cunoaștere a oamenilor și a evenimentelor, o inteligență 
suplă și tact administrativ718. Cu toate acestea, pe lângă activitățile 
circumscrise celor două calități, de reprezentant al guvernului și șef 
715 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 8 din 15 mai 1935.
716 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 756/1936, f. 25.
717 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 756/1936, f. 415–417.
718 C. D. Dimitriu, Le problème administratif en Roumanie, București, Imprimeriile 
Statului, 1926, p. 62.
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al administrației județene, prefecții județului Cluj își găseau și alte 
îndeletniciri sau promovau unele inițiative oarecum mai speciale.

Petru Meteș marchează începutul mandatului său de prefect, în 
1920, printr-o măsură pur populistă, semnând un act administrativ 
cu depășirea flagrantă a competențelor sale în materie. El semnează o 
ordonanță prin care declară că urmărește „stârpirea mitei”. Motivația 
actului rezidă în aprecierea că „darea și luarea de mită și bacșișurile 
au devenit o adevărată catastrofă pentru bunul mers al afacerilor 
obștești”. Mai mult, surprinde faptul că prefectul Petru Meteș, fost 
judecător și președinte de Tribunal, era convins că „singurul sistem 
aplicat odinioară de marele Domnitor Țepeș-Vodă ar duce la un 
rezultat absolut sigur și radical”. Prin acest act administrativ, ce 
devenea obligatoriu pentru toți cei din subordine și pentru locui-
torii județului, se stipula că: primirea și darea de mită este „oprită”, 
oricine va fi prins dând sau primind mită „va fi imediat arestat”, se 
vor înființa „ligi pentru lupta contra bacșișurilor”, pentru ca aceste 
organizații să aibă curajul „de a denunța pe făptuitori”. Ordonanța 
nu putea conduce la vreun rezultat concret, nu putea exceda sau 
modifica legislația penală și cadrul legal existent privind constatarea 
și sancționarea actelor de corupție719. 

În 1925, prefectul Septimiu Mureșanu elibera, la cererea unor 
tineri, „certificate de onorabilitate” pe numele unor domnișoare cu 
care aceștia urmau să se căsătorească. Certificatele erau semnate de 
cinci capi de familie720.

Adam Popa, avea și el, în 1929, preocupări dintre cele mai 
diverse, ce se puteau lesne întrepătrunde cu interesele private ale 
unor controversați potentați locali. Astfel, prefectul Popa semnează 
– în baza unui regulament din 1883 privind loteriile – alături de 
primarul orașului Cluj un proces-verbal privitor la organizarea unei 
loterii de către Alexandru Anca, proprietarul publicației „Clujul”721. 
Ulterior, atât oficiosul PNȚ, „Patria”, cât și ziarul proguvernamental 

719 „Gazeta Oficială a județului Cojocna”, nr. 9 din 25 noiembrie 1920.
720 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 200/1925, nepaginat.
721 „Clujul”, Cluj, nr. 13–15 din 21 aprilie 1929.
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„Glasul Ardealului” vorbesc despre o acuzație de fraudare a unei 
licitații organizate de același Alexandru Anca pentru strângerea de 
fonduri necesare construcției catedralei ortodoxe. Alexandru Anca 
va fi ulterior condamnat de instanța de judecată.

Sunt dificil de încadrat și unele preocupări ale prefectului Eugen 
Dunca, chiar dacă acestea se doreau a fi „norme” de aplicare a unor 
legi. Printr-o circulară din 22 noiembrie 1935, Eugen Dunca cerea 
tuturor prim-pretorilor din subordine „să pună în vedere primarilor 
din plasă” întocmirea unui „regulament pentru oprirea băieților de 
sub 16 ani și a fetelor de sub 15 ani de a frecventa birturile, cârciumile, 
restaurantele sau berăriile precum și de a participa la petreceri 
dansante, aranjate în localurile publice și nici la hora aranjată sub 
cerul liber”722. 

De altfel, întreaga această perioadă este caracterizată de asemenea 
circulare, care, chiar dacă de multe ori depășesc cadrul legal, sunt 
emise de ministrul de interne și difuzate „spre strictă conformare” pe 
linie ierarhică, în teritoriu, până la primari. De exemplu, Ministerul 
de Interne transmitea, în 6 iunie 1936, o adresă prefectului județului 
Cluj, prin care îi atrăgea atenția asupra unor „noi atentate cu pietre 
săvârșite asupra trenurilor de persoane”. Prefectul Eugen Dunca 
este rugat să ia „măsuri ca autoritățile comunale, ajutate de preoți și 
învățători, să facă educația copiilor, pentru ca la trecerea trenurilor 
(...) să nu mai arunce cu pietre”723.

Campion al unor măsuri abuzive greu de calificat a fost fără doar 
și poate colonelul de infanterie Manole Enescu, prefect al județului 
Cluj între anii 1938–1940.

Printre îndeletnicirile prefectului Enescu erau „controale” la 
garajele prefecturii, urmărirea ca nimeni să nu intre în sediul prefec-
turii până la o anumită oră sau „să se scrie întotdeauna pe 2/3 din hârtie 
pentru ca pe marginea rămasă liberă să se pună rezoluția”. În adresele 
oficiale semnate de prefect și transmise funcționarilor se regăseau și 
expresii precum „nu pot tolera ca în mijlocul albinelor să fie trântori” 

722 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 756/1936, f. 66.
723 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 791/1936, f. 20.
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sau „bunătatea exagerată este slăbiciune”724. Prin „publicațiunea” nr. 3 
din 1 mai 1938, prefectul Manole Enescu dispunea ca „bălegarul să fie 
păstrat în fundul curții”, iar copiii din sate, în loc să arunce cu pietre 
în automobilul prefectului, „să facă salutul străjeresc”. De asemenea, 
pe oamenii care nu vor circula pe partea dreaptă a drumului prefectul 
îi va „amenda și publica spre a-i face de râsul județului”725.

Demnitatea de prefect. Protocol și ceremonii

De regulă, comiții comitatului Cojocna proveneau din familiile 
voievozilor transilvăneni, având același rang cu cel al vicecomiților din 
afara Transilvaniei726. Demnitatea de comite suprem a fost, de-a lungul 
timpului, nobile officium, fiind considerată o onoare de către cei care erau 
numiți în această înaltă funcție, îndeobște aristocrați. Doar mai târziu, 
din cauza înrăutățirii situației economice, comiții maghiari au beneficiat, 
totuși, de o indemnizație pentru acoperirea unor cheltuieli de serviciu, 
dar care, nefiind suficientă, era completată din propriile venituri727. 

Fostul prefect al județului Bihor, Julien Peter, opina că föispán-ul 
maghiar reprezenta mai întâi o categorie socială și abia apoi un partid, 
în schimb prefectul român a reprezentat întotdeauna un curent de 
opinie728. În 1908, comitele suprem al orașului Cluj și al comita-
tului Cojocna era contele Miklós Bánffy729, în 1911, contele Kálmán 
Eszterházi730, în 1914, contele Ödön Bethlen731. În mod tradițional, 

724 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 885/1938, nepaginat.
725 „Gazeta Oficială a județului Cluj”, nr. 9 din 1 mai 1938.
726 Magyar Nagylexikon, Tizenegyedik kötet, p. 209. 
727 Bethlen Béla, Észak-Erdély kormánybisztosa voltam [Am fost guvernatorul 
Ardealului de Nord], Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1989, p. 57.
728 Julien M. Peter, Op. cit., p. 339–361.
729 Kolozsvármegye közigazgatási..., p. 9. 

730 „Kolozsvármegye Hivatalos Közlönye” [Monitorul Oficial al comitatului Cluj], 
nr. 1 din 4 ianuarie 1911.
731 Az „Athenaeum” magyar..., p. 140; Pótor Dezső, Károli Gyula, Kolozsvári cim-es 
lakásjegyzék 1914 – évre [Catalogul adreselor și locuințelor din Cluj pe anul 1914], 
Kolozsvár, 1914, p. 1.
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instalarea în funcție a comiților supremi se desfășura în cadrul unor 
ceremonii fastuoase însoțite de mese festive. Doar în vreme de război, 
în 1917, spre exemplu, din cauza condițiilor austere, ministrul de 
interne interzice aceste obiceiuri732.

În noiembrie 1929, subprefectul județului Cluj, Joe Gherman, 
făcea o deplasare de patru zile la București. În detalierea cheltuielilor 
de deplasare (4.731  lei), se regăseau, pe lângă cele de masă, hotel 
sau bilete de tren, și cheltuieli precum hamalul la gară și bacșișul 
acestuia733. Ministerul de Interne stabilise, încă din 22 februarie 1929, 
că diurna plătibilă prefecților atunci când se deplasează în interes de 
serviciu să nu depășească suma de 800 lei pe zi734.

Din considerentul că „sunt îndatorați, în legătură cu funcțiunea 
și atribuțiunile lor, a dezvolta o activitate administrativă permanentă, 
în interesul serviciului”, prefectul și subprefectul județului Cluj au 
avut, cu excepția anilor 1928 și 1929, câte o ordonanță personală, în 
permanență la dispoziția lor735.

În 1927, directorul școlii de arte frumoase din Cluj se oferă 
să realizeze portretele foștilor prefecți, arătând că acestea „nu 
sunt executate încă cu toate că tradiția cere acest act pios față de 
memoria acelor care au stat în fruntea acestui județ”. Din lipsă de 
fonduri, prefectura este nevoită să-i respingă oferta736. Totuși, ca o 
recunoaștere a experienței lor în aparatul de stat, prin efectul legii 
administrative din 1936, foștii prefecți devin membri de drept ai 
consiliilor județene. Liberalul Eugen Dunca își încheie mandatul de 
prefect în 21 noiembrie 1936, iar în 9 decembrie ministrul de interne 
îl numește deja consilier județean737.

În ciuda tensiunilor și adversităților dintre liderii politici locali, 
regulile minime de protocol au fost menținute în administrația 
județului. În ședința delegației permanente din 16 noiembrie 
732 „Belügyi Közlöny” [Buletinul afacerilor interne], nr. 32 din 15 iulie 1917.
733 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 407/1929, nepaginat.
734 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 412/1929, nepaginat.
735 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 438/1930, nepaginat.
736 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 287/1927, nepaginat.
737 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 848/1937, nepaginat.
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1928, un consilier județean îl salută pe noul prefect Adam Popa 
și îi dorește ca „în deplină sănătate să conducă întru mulți ani 
destinele acestui județ”. La rândul său, prefectul declară că „va lucra 
întotdeauna pentru interesele județului și binele obștesc și cere 
concursul delegației permanente pentru a putea îndeplini această 
chemare cu mare răspundere”738. Cuvinte frumoase îi sunt adresate 
noului prefect și de președintele consiliului județean Simion Nemeș, 
în ședința festivă din 18 ianuarie 1929, ocazie cu care, „relevându-i 
calitățile și meritele, speră că printr-o bună înțelegere și conlucrare 
între consiliu și prefect se va putea munci intens și bine în interesul 
județului și a țării”739. 

Petru Meteș, fiind ales deputat, demisionează din funcția de 
prefect al județului și al orașului Cluj, apoi trimite o circulară de 
informare subprefectului, primarului orașului Cluj, prefectului 
poliției și celor zece prim-pretori. Cu această ocazie, fostul prefect 
Meteș își face „sfânta datorie” de a le mulțumi acestora, dar și 
tuturor funcționarilor județeni, orășenești și polițiștilor pentru 
„devotamentul și sprijinul dezinteresat” ce i l-au arătat timp de doi 
ani și jumătate „lucrând pentru binele neamului și întărirea scumpei 
noastre patrii”740.

Prefectul județului Cluj era atent și la evenimentele științifice 
sau culturale ce aveau loc în urbe. În 19 octombrie 1925, profesorul 
francez Léon Duguit sosea la Cluj pentru a ține o conferință la facul-
tatea de drept. Deoarece profesorul era oaspetele acestei facultăți, 
prefectul Septimiu Mureșanu se autosesizează și îi trasează subpre-
fectului ca sarcină să-i organizeze oaspetelui o primire cordială și 
să-l sprijine pe decanul facultății cu cele necesare741. În 7 septembrie 
1926, sosește la Cluj William Culbertson, ministrul plenipotențiar 
al Statelor Unite ale Americii la București, ocazie cu care prefectul 
primește sarcini clare de la ministrul de externe și cel de interne: să ia 

738 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 30 din 20 decembrie 1928.
739 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 3 din 31 ianuarie 1929.
740 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 102/1923, nepaginat.
741 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 173/1925, nepaginat.
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„cuvenitele măsuri”, să rezerve camere, să anunțe la bariera orașului și 
să arate „toată solicitudinea”742.

În onoarea diverșilor oaspeți ai orașului Cluj, miniștri, 
secretari sau subsecretari de stat, prefectura organiza diverse 
banchete sau mese, ale căror costuri erau suportate în mod egal 
cu primăria orașului743. Prim-pretorul plasei Huedin îl ruga pe 
prefectul județului, în 1 august 1924, să-i ordonanțeze din fondul 
elodial suma de 2.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor cu masa 
servită miniștrilor Gheorghe Tătărescu și Gheorghe Cipăianu 
și suitei lor de zece persoane744. Fondul elodial va fi utilizat de 
prefect și în 8 septembrie 1924, pentru a executa solicitarea regelui 
și reginei de a oferi un cadou în bani unor săteni. Aceștia parti-
cipaseră la Cluj, în port popular, la o recepție oferită în cinstea 
familiei regale745. În 1937, prefectul Eugen Dunca se va plânge 
ministrului de interne că „prefectura județului Cluj este foarte 
des pusă în situația de a fi reprezentată cu ocaziunea diferitelor 
serbări și personalități marcante străine sau din țară, astfel că o 
mare parte din funcționarii ei sunt delegați a lucra în comitetele 
de organizare respective, prin care fapt lucrările de la servicii 
sunt stânjenite”746.

Organizarea festivităților cu prilejul zilei naționale sau al altor 
ceremonii era, de asemenea, atribuția prefecturii. Sărbătorirea zilei 
de 10 mai a avut o importanță deosebită, în anul 1923, cel puțin. 
Prefectul trebuia să asigure îndeplinirea tuturor activităților organi-
zatorice ce se impuneau, dar și a celor de protocol sau reprezentare. 
În calitate de reprezentant al guvernului, prezida solemnitatea și 
primea la reședință felicitările autorităților civile și ale cetățenilor. 
În fiecare comună rurală, se oficia un serviciu religios la care parti-
ciparea autorităților locale era obligatorie. Toate aceste măsuri erau 
trasate printr-un ordin al ministrului de interne, iar neducerea 
742 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 243/1926, nepaginat.
743 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 244/1926, 245/1926, nepaginat.
744 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 140/1924, nepaginat.
745 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 174/1925, nepaginat.
746 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 839/1937, nepaginat.
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la îndeplinire a celor ordonate atrăgea după sine răspunderea 
personală a prefectului747. 

În ordinea de precădere, prefectura (administrația județeană) 
ocupa un loc intermediar. La recepția oferită de prefectura județului 
Cluj cu ocazia aniversării a zece ani „de la instalarea Imperiului 
român”, administrația județeană era primită după biserici, armată, 
universitate și primărie748.

Pentru recepția oferită de prefect oficialităților locale, cu prilejul 
zilei de 10 mai 1925, acesta a cerut subprefectului să procure 70 de 
sticle de șampanie, 200 de bucăți „sandvich”, 200 de țigarete și o cutie 
de chibrituri749.

Sărbătorirea zilei de 10 mai 1930 a început la orele 5.30 cu 
obișnuitele 21 de lovituri de tun trase de Regimentul 31 Artilerie de 
pe „cetățuia «Fellegvár», pentru a anunța orașului solemnitatea zilei” 
și a continuat cu ceremonialul deja obișnuit. Administrația județului 
Cluj va oferi autorităților o recepție în foaierul Teatrului Național și 
funcționarilor județeni o masă la prefectură. Hala de bere „Ursus” a 
asigurat întreaga tratație, iar funcționarii au putut degusta aceleași 
produse ca și cele oferite la recepția oficială: jambon, icre, măsline, 
vin, coniac, bere „Ursus”, țigări750.

Și ziua de 10 mai 1932 s-a serbat în mod solemn, cu fastul cuvenit: 
Te Deum, recepția la prefectură și un spectacol la Teatrul Național. În 
piața Cuza Vodă, au avut loc serviciul religios și defilarea, intrarea 
la tribune s-a făcut în mod obișnuit, în baza unor bilete speciale, 
pe categorii: „capii bisericilor și de autorități”, consulii și profesorii 
universitari, foști miniștri și foști parlamentari, „poporul” și militarii. 
Prim-pretorii primiseră și ei sarcini clare de la prefectul județului 
pentru organizarea sărbătorii în comune: serviciu divin, serbare 
școlară, unde li se va explica elevilor însemnătatea zilei și se vor inter-
preta cântece naționale, cu participarea tuturor funcționarilor, munca 

747 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 94/1923, f. 317–318.
748 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 371/1929, nepaginat.
749 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 182/1925, nepaginat.
750 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 452/1930, nepaginat.
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la câmp va fi oprită, prăvăliile vor fi închise. Cu privire la „executarea 
întocmai” a acestui ordin, prim-pretorii vor avea să trimită rapoarte 
în termen de trei zile de la desfășurarea evenimentelor751.

La 10 mai 1936 are loc „recepția tuturor autorităților și asociațiilor 
din localitate” ocazie cu care prefectul Eugen Dunca „primește 
felicitări pentru M. S. Regele, Familia Regală și guvern”752.

Activitatea politică a prefectului. 
De la propagandă la cenzură

În ciuda opiniei cvasiunanime conform căreia prefecții, odată 
instalați, „deveneau aspri, nedrepți, necruțători, subordonând totul 
intereselor partidului și grijei ca acesta să poată să-și asigure reușita 
în alegeri”753, ministrul de interne Traian Moșoiu declara răspicat, în 
1923, la învestirea lui Victor Hodor în fruntea prefecturii județului 
Bihor, că „un prefect ideal trebuie să facă administrație, nu politică”754. 
Profesorul de drept administrativ M. Văraru era de părere, în 1926, că 
„prima îndatorire de conștiință a unui bun prefect” era „satisfacerea 
partizanilor politici, a rudelor, amicilor și favoriților săi personali”755. 

Tocmai de aceea, pentru o bună administrare a județului era 
necesară colaborarea între prefect și consiliul județean, îndeosebi 
în cazul unei adversități ideologice. Dar, alături de dezbaterea unor 
hotărâri de natură administrativă, în mod inevitabil în ședințele 
consiliului județean aveau loc și nenumărate dispute politice. La 4 
noiembrie 1926, în ședința de constituire a noului legislativ județean, 
Simion Tămaș, fruntaș al Partidului Național Țărănesc, îl roagă în 
numele consilierilor majoritari pe prefectul județului „să binevoiască 
a dispune ca, pe viitor, țăranii să nu fie pedepsiți fără vină, funcționarii 

751 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 572/1932, nepaginat.
752 „Patria”, Cluj, nr. 105 din 12 mai 1936.
753 „Românul”, Arad, nr. 182 din 14 decembrie 1919.
754 „Înfrățirea”, Cluj, nr. 865 din 9 august 1923.
755 M. Văraru, Op. cit., p. 196.
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să nu fie transferați fără motiv, iar bisericile și școlile să fie sprijinite 
și țăranii să fie împroprietăriți, fără considerente la diferite atitudini”. 
Prefectul Marcian Căluțiu, membru al Partidului Poporului, promite 
că „va lua măsurile de lipsă, iar în viitor transferările se vor face cu 
consimțământul consiliului, respectiv al delegațiunii permanente”. 
De remarcat că, în ciuda declarațiilor din cadrul aceleiași ședințe că 
deliberativul județean nou ales „va exclude din activitatea sa orice 
preocupare politică de partid sau interese personale, având în vedere 
numai interesele obștești ale cetățenilor”, avertismentul adresat 
prefectului nu poate fi evitat. Totuși, activitatea legislativului județean 
nu pare a fi afectată, deciziile importante luându-se cu unanimitate 
de voturi (alegerea președintelui, componența comisiilor de specia-
litate), ceea ce poate indica o pregătire prealabilă a ședinței, precum și 
împărțirea a priori a funcțiilor756. 

Un alt schimb de replici are loc între prefectul liberal Partenie 
Dan și președintele consiliului județean Simion Nemeș în ședința 
extraordinară din 19 iunie 1928. După ce prefectul își citește raportul 
despre starea administrativă a județului Cluj pentru anul 1927, 
național-țărănistul Simion Nemeș propune consiliului să ia act de câteva 
observații cu privire la dizolvarea unor consilii locale și transferul unor 
notari. Prefectul Partenie Dan îi replică prompt, menționează că ia la 
cunoștință „reflecțiile” făcute de consilierul Nemeș și nu observațiile 
acestuia. Raportul nu necesită aprobarea consiliului, dizolvările se 
fac cu avizul delegației permanente, iar notarii au fost transferați cu 
respectarea legii, susține prefectul Partenie Dan757.

În ședința de constituire a noului consiliu județean din 19 februarie 
1930, prefectul Adam Popa vorbește despre superioritatea noii legi 
administrative adoptate de național-țărăniști, arătând că „guvernul 
a dat o largă autonomie județului”, iar puterea executivă „își rezervă 
numai dreptul de control” și cere consilierilor ca, prin activitatea 
lor, să apropie „spiritul acestei legi de conștiința cetățenilor”. Liderul 
PNȚ Emil Hațieganu este ales cu unanimitate de voturi președinte 

756 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 32 din 11 noiembrie 1926.
757 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 15 din 9 iulie 1928.
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al consiliului județean, Joe Gherman, președinte al delegației 
consiliului județean, iar viitorul prefect Corneliu Anca, membru al 
delegației consiliului județean. Maur Lengyel, este ales să ocupe în 
continuare funcția de secretar al județului, cu 28 din totalul de 31 
de voturi exprimate. Fostul subprefect Joe Gherman ține să-l asigure 
pe prefect că îl va sprijini în continuare în „îndreptarea” și controlul 
fiecărei gospodării, a comunelor, în planul de îmbunătățire și refacere 
a șoselelor județene și vicinale758.

Prefectul Septimiu Mureșanu îi telegrafia subprefectului, în 12 mai 
1925, să ia măsuri pentru ca în 24 mai, „când sosește ministrul”, să se 
pună temelia mai multor școli din județ, iar la școlile neterminate să 
se înceapă urgent lucrările759.

Prefectul Marcian Căluțiu cerea ministerului comunicațiilor 
mai multe trenuri speciale, care să transporte gratuit cetățeni la Cluj, 
inclusiv din județele limitrofe, pentru a asigura asistența la vizita 
electorală a primului ministru din 21–22 mai 1926760. În 21 mai s-a 
organizat, într-adevăr, o mare adunare electorală în cinstea vizitei 
la Cluj a primului-ministru Alexandru Averescu și a ministrului de 
interne Octavian Goga761. Fanfara militară și cea a C.F.R. au fost și ele 
invitate să contribuie la „fastul cu care urmează a se îndeplini această 
primire”762.

În 8 iunie 1930, prefectul este informat telegrafic de către direc-
torul ministerial că prințul Carol a fost proclamat rege și primește 
ordin să ia măsurile necesare pentru ca în orașul de reședință și în tot 
județul să aibă loc manifestații. Prefectul Adam Popa dispune secreta-
rului general al consiliului județean să transmită mai departe, tuturor 
pretorilor, ordinul primit763. 

Atitudinea autorităților județene față de acest moment este 
elocventă. Prefectul Adam Popa convoacă de urgență, în 10 iunie 
758 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 9 din 8 martie 1930.
759 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 182/1925, nepaginat.
760 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 232/1926, nepaginat.
761 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 252/1926, nepaginat.
762 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 256/1926, nepaginat.
763 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 488/1930, nepaginat.
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1930, la orele 17.00, o ședință festivă a delegației județene. Informează 
auditoriul asupra hotărârii parlamentului, arătând că proclamarea 
„a fost dorința expresă a populației întregii țări” și că regele a luptat 
pentru „dezrobirea Ardealului și populației acestui ținut”. La rândul 
său, președintele delegației permanente Joe Gherman declară „în 
numele populației din toate comunele aparținătoare județului” că 
„întreaga țară este fericită”. Populația clujeană era în mod necesar 
și mai îndreptățită, deoarece la Stana și Someșeni fostul principe „a 
atins prima oară pământul iubitei Sale Țări după reîntoarcerea Sa”. În 
cele două sate din județul Cluj urma a se așeza pietre comemorative 
pentru „amintirea acestui mare act istoric”. Prefectul și președintele 
delegației permanente trimit regelui Carol al II-lea și o telegramă, prin 
care îl asigură de „întregul devotament și credință nestrămutată”764.

Trenuri speciale vor fi închiriate de administrația județeană 
pentru a transporta 5.150 de cetățeni la Cluj cu ocazia vizitei oficiale 
a regelui Carol al II-lea și a reginei Maria, din 20 octombrie 1930. 
Toți preoții și consilierii comunali din județ, prin scrisori semnate 
de președintele delegației județene, sunt invitați – și rugați să invite, 
la rândul lor, populația – să se prezinte în număr cât mai mare la 
primirea de la gară. Organizarea a fost desăvârșită. Câte un funcționar 
județean conducea populația sosită din comune la locuri speciale, 
dispuse de chestura poliției, apoi sătenii erau conduși la casele lor de 
către primari și notari765.

La ordinul conducerii Partidului Național Liberal și a guvernului, 
în 22 și 23 aprilie 1934 sunt organizate mari adunări populare în 
întreg județul Cluj, pentru a „arăta pe larg înfăptuirile guvernului în 
cele 5 luni de cârmuire și de a explica legea conversiunei”. La adunări 
participă ministrul de stat Alexandru Lapedatu, prefectul Eugen 
Dunca și parlamentarii liberali. Cu aceste ocazii, în localitatea Dretea, 
prefectul Dunca „a predat” președintelui comitetului școlar 3.000 lei 
pentru repararea școlii. La Mănăstireni, ţăranul Ion Urs, în cuvinte de 
o „cuceritoare simplitate și sinceritate, laudă activitatea d-lui prefect 

764 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 18 din 12 iunie 1930.
765 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 622/1933, nepaginat.
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al județului dr. Eugen Dunca, făcând jurământ că împreună cu toți cei 
de față vor rămâne credincioși partidului liberal”766.

În 2 octombrie 1936, printr-o circulară semnată de prefect 
și subprefect, se instituie obligația ca toți funcționarii prefecturii 
să fie prezenți, sub sancțiune, în „ținută curată și de sărbătoare”, 
duminică 4 octombrie, la orele 8.00, la prefectură, „pentru a primi 
pe Regele Carol al II-lea, apoi și la Tribunal pentru a face plecarea 
cu autobuse la aerodromul Someșeni pentru serbarea dezvelirii plăcii 
comemorative”767.

În 2 noiembrie 1936, regele Carol al II-lea aflându-se în trecere 
prin Cluj, prefectul „roagă” autoritățile administrative să participe, 
împreună cu toți funcționarii din subordine, la primirea suveranului 
în gară, pentru a arăta „sentimentele de devotament și gratitudine 
față de Marele Consolidator al Țării”. Prefectul județului Cluj nu uită 
să precizeze că „nu se admite lipsa nimănui, decât în caz de forță 
majoră dovedită”768.

Pentru a participa la sărbătorirea zilei de 1 decembrie 1936 la 
București, prefectul județului cere reprezentanților căilor ferate să pună 
la dispoziție un vagon special pentru transportul la eveniment a 50 de 
primari și să aprobe reducerea prețului biletelor de tren cu 60%769.

În 10 februarie 1938, prefectul Nicolae Bireescu este „primit 
cu urale nesfârșite” în localitatea Dezmir din județul Cluj de 
„întreg satul, cu preotul și primarul în frunte”. Primarul exprimă 
„mulțumirea populației de a putea primi pe părintele județului”, iar 
preotul declară că sătenii „nu cunosc alt partid” în afara Partidului 
Național Creștin. La rândul său, prefectul Bireescu anunță că, la 
cererea populației, intervenția sa la București pentru reducerea 
taxelor agricole a fost încununată de succes. Dar a doua zi, la orele 
9.30, prefectul Nicolae Bireescu predă conducerea prefecturii succe-
sorului său, Manole Enescu770. 
766 „Glasul Ardealului”, Cluj, nr. 19 din 6 mai 1934.
767 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 756/1936, f. 67.
768 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 808/1936, f. 345.
769 Ibidem, f. 452.
770 „Biruința”, Cluj, nr. 8 din 12 februarie 1938.
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De altfel, încă din 3 ianuarie 1938, fostul magistrat Nicolae 
Bireescu nu rata nici o ocazie de a face propagandă. În cadrul 
ceremonialului dedicat încheierii mandatului de patru ani a comisiei 
interimare a municipiului Cluj, numită de fostul guvern liberal, 
prefectul Bireescu atrage atenția noilor consilieri că trebuie să lucreze 
într-un „spirit național-creștin”771.

Preoții sunt angrenați și ei în activități de propagandă politică. 
Prefectul județului Cluj ruga, în 1923, primarii, pretorii, dar și 
preoții din județ „să accelereze și să intensifice printre țărani propa-
ganda pentru colectarea fondurilor și materialelor necesare” pentru 
construirea de noi școli772. Un prim-pretor comunica subprefectului 
că Partidul Național a făcut campanie electorală asiduă cu ocazia 
alegerii membrilor Camerelor Agricole din 1923, în special prin 
preoții din plasă773. Un preot paroh din județul Cluj semna, în 1926, 
un „certificat oficios” unui funcționar. Prin acesta, preotul dădea 
asigurări că acel casier comunal este „funcționar de model”, iar în 
ceea ce privește „conduita lui politiciană” întotdeauna a fost „cu 
cea mai mare atragere față de guvernul Gloriosului Conducător a 
Partidului Național Liberal D-nul Ioan Brătianu”774. Și numirea, în 
1929, a lui Constantin Sărățeanu ca regent regal trebuia popula-
rizată, conform deciziei prefectului județului, de primari și de preoți 
în biserici775.

La un moment dat, preoții devin indezirabili puterii. În 1931, 
directorul directoratului ministerial Craiova, în cadrul ceremoniilor 
de instalare a unor prefecți, în calitate de reprezentant al „organului 
superior de îndrumare, inspecție și control”, le făcea o serie de 
recomandări. Era de dorit ca prefecții să ia măsuri pentru „înăbușirea 
propagandei rău intenționate”, să informeze Ministerul Instrucțiunii și 
Cultelor despre învățătorii și preoții care „propagă vrajba și anarhia” și 
să-i sancționeze pe toți cei care „vor fi dovediți culpabili de neglijență, 
771 „Keleti Újság”, Cluj, nr. 2 din 4 ianuarie 1938.
772 „Înfrățirea”, Cluj, nr. 755 din 21 martie 1923.
773 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 159/1925, nepaginat.
774 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 200/1925, nepaginat.
775 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 405/1929, nepaginat.
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neregulă și rea credință în dauna intereselor cetățenilor”776. Totuși, în 
1933, preoți din județul Cluj erau încă angrenați în organizarea unor 
mari adunări populare și primirea unor înalți oaspeți la Cluj777. 

Ceva mai târziu, în iunie 1937, ministrul de interne admitea 
că libertatea de asociere politică este garantată de Constituție, dar, 
fiind îngrijorat de implicarea clerului, cere prefecților să-i semnaleze 
cazuri concrete în care „preoții iau parte directă în vâltoarea luptelor 
politice”, spre a se lua măsurile disciplinare prevăzute de lege împotriva 
acestora, întrucât „biserica și credința nu au nimic comun cu propa-
ganda politică”. Mai mult decât atât, preoții, învăţătorii și funcționarii 
de stat care, profitând de calitatea lor, vor face propagandă electorală 
sau vor dezvălui secrete profesionale vor fi sancționați penal și „șterși 
de pe statele de plată”778.

Imediat după 1918, guvernele de la București s-au preocupat, prin 
prefecți, de procesul de românizare a administrației publice transil-
vănene. Uneori, contribuția prefecților la acest proces constituia 
chiar un criteriu de apreciere. Ziarul liberal „Înfrățirea poporului” 
menționa explicit, în 1926, că, odată cu instalarea lui Octavian Utalea 
ca subprefect, în 1920, „s-a început, cu temeinicie, românizarea 
administrației comunale”779. 

Manuel Guțan este de părere că, „în ciuda unor rezistențe din 
partea locuitorilor Transilvaniei, Basarabiei și Bucovinei, guvernul 
central a urmărit și realizat o românizare a instituțiilor și limbii 
utilizate în administrația respectivelor teritorii”780. Într-adevăr, orice 
avea vreo legătură – oricât de mică – cu acest proces era luat în consi-
derare. Spre exemplu, în 5 mai 1923, prefectul delegat Alexandru 
Ștefănescu, în urma unor inspecții făcute în județ, constata că la 
intrarea în unele comune tablele indicatoare cu denumirea localității 
sunt scrise în limba maghiară și sunt vopsite în „culorile ungurești”. 
În consecință, îi scrie subprefectului următoarele: „Cum aceasta 
776 AN, Min. de Interne, dos. 5/1931, f. 121.
777 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 622/1933, nepaginat.
778 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 850/1937, nepaginat.
779 „Înfrățirea poporului”, Cluj, nr. 13–15 din 4 aprilie 1926.
780 Manuel Guţan, Op. cit., p. 238.
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face o impresie neplăcută oricărui bun român, iar datoria noastră 
este de a româniza tot ce se găsește în țară vă rugăm ca printr-un 
ordin circular să dispuneți ca toate tăblile de acest fel să fie vopsite 
în culorile naționale, iar inscripțiile în limba română”781. Ca urmare, 
prim-pretorul plasei Mociu comandă noi table indicatoare, la o 
firmă austriacă cu sediul în Cluj, încasează de la câteva comune 
contravaloarea acestora, dar nu le achită atelierului. Întâmplarea 
face ca prim-pretorul să fie înlocuit din funcție, așa încât succe-
sorul său primește o scrisoare de la firma austriacă prin care este 
informat că, deoarece „statul este sărac și nu e în stare de plătit” nici 
după trei luni, firma pune „la dispoziție tabelele la plasă în cadou 
din Crăciun”. Noul prim-pretor este ofensat, consideră că oferta s-a 
făcut „în mod batjocoritor” și solicită subprefectului să-i pedep-
sească prompt pe cei vinovați, ca să nu mai fie „expuși la batjocura 
unor atari firme”782. 

În 1923, prefectul Septimiu Mureșanu își exprimă nemulțumirea 
față de lentoarea procesului de românizare a instituției prefecturii, 
punând-o pe seama neglijenței trecutului783. În consecință, cu ocazia 
inspecțiilor efectuate în județ, prefectul Mureșanu ia o serie de 
măsuri: dispune confiscarea unui drapel maghiar găsit într-o biserică, 
pedepsește un secretar comunal deoarece pe clădirea secretariatului 
au fost găsite inscripții maghiare „iredente” și constată că locuitorii 
maghiari ai unei comune cântau la hore sau în cârciumi cântece 
maghiare prin care „insultau statul român”. Fiind găsite în locuința 
unui primar farfurii atârnate de pereți, care aveau inscripții privind 
națiunea maghiară, acesta este pedepsit și farfuriile confiscate. De 
asemenea, un notar este destituit din cauză că a tolerat împodo-
birea ferestrelor bisericii cu tricolorul maghiar784. Tot în anul 1923, 
prefectul Septimiu Mureșanu confiscă inscripții maghiare și biblioteci 
populare maghiare, din cauză că erau formate din cărți „care cuprind 

781 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 121/1924, f. 559
782 Ibidem, f. 527–528, 545.
783 „Înfrățirea”, Cluj, nr. 918 din 14 octombrie 1923.
784 „Înfrățirea”, Cluj, nr. 951 din 25 noiembrie 1923.
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numai insulte și minciuni la adresa românilor” și îi sancționează pe 
funcționarii care „neglijează limba românească în oficiile de stat”785. 

În raportul său anual transmis ministrului de interne în ianuarie 
1924, prefectul Septimiu Mureșanu menționa că, la preluarea manda-
tului, în august 1923, a găsit administrația județului Cojocna „într-o 
stare destul de neglijată sub toate raporturile”. Prefectul identifica și 
cauzele situației: un sistem administrativ „birocratic greoi complicat, 
formalist – moștenit de la unguri” și funcționari care nu înţeleg 
că administrația trebuie să se facă mai mult „la fața locului” nu 
prin „lucrările de cancelarie”. Apoi, majoritatea funcționarilor de 
conducere din comune „sunt maghiari și evrei cari nu se împacă nici 
acum cu stăpânirea românească și îmbătați de utopii de iredentism, 
nu-și pun cu drag sufletul în îndeplinirea datoriei în mod conștiincios, 
considerând serviciul numai ca un mijloc de trai de azi pe mâine, 
serviciu de care se leagă de altfel o mulțime de alte venituri grase 
laterale, strânse de pe spinarea bietului țăran”, adăuga prefectul. 
Mulți secretari fac „propagandă antiromânească sprijinind curente 
și manifestațiuni contra Statului nostru, fapte pe care a trebuit să 
le reprim prin mijloace legale care-mi stau în dispoziție – mutări, 
suspendări, înlocuiri – și punându-i pe cei mai mulți sub o continuă 
și serioasă supraveghere”, raporta prefectul Mureșanu superiorului 
său ierarhic. Prefectul județului admitea totodată că înlocuirea lor – 
a secretarilor, în principal – cu funcționari români nu se putea face 
încă, deoarece nu sunt pregătiți funcționari pentru această carieră. 
O altă piedică identificată ar fi că, „deși binișor retribuită, această 
funcțiune nu e căutată de românii de pe aici, părându-se multora ca 
prea mică pentru ei în România Mare”, soluția fiind aducerea lor din 
Vechiul Regat786. 

Ministrul de interne îi cerea prefectului județului Cluj, în 27 iunie 
1924, să-i sancționeze pe funcționarii care încă redactează actele în 
limba maghiară sau germană. Ministrul era încredințat că în județul 
Cojocna „nu se mai găsesc funcționari care să nu fie pătrunși de 

785 „Înfrățirea”, Cluj, nr. 918 din 14 octombrie 1923.
786 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 150/1924, nepaginat.
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importanța acestei dispozițiuni cu care tindem să românizăm repede 
viața de stat”787. După zece ani, Iuliu Maniu va declara că „de la 
supremii funcționari până la cei mai inferiori sunt în cea mai mare 
parte români, iar cei care nu sunt români de naștere, servesc cu 
credință statul român, în serviciul ideii românești de guvernare”788.

În 1925, ministrul de interne reamintește prefecților dispozițiile 
transmise prin ordinele din 27 iunie 1924 și 18 iulie 1925, prin care 
atrăgea atenția asupra faptului că unele servicii exterioare ministe-
rului continuă să întrebuințeze, în actele oficiale și în corespondență, 
altă limbă decât cea oficială a statului, aplicându-le chiar și sigilii 
străine. Ministrul ruga prefecții să ia măsurile cuvenite „ca asemenea 
fapte dăunătoare prestigiului țării să nu se mai petreacă”, fiind 
nemulțumit că nu a încetat „această stare de fapt dureroasă și neexpli-
cabilă, după șapte ani de alipire” și mai sunt funcționari care nu au 
fost încă „pătrunși de importanța acestei dispozițiuni”, cu care dorea 
să românizeze mai repede „viața de Stat”. Ministrul solicita prefecților 
să atragă atenția funcționarilor din subordine, cu toată severitatea, 
că este strict interzis să mai elibereze acte, să poarte corespondență 
și să întrebuințeze sigilii în altă limbă decât româna. Publicațiile și 
anunțurile urmau a se face și în limba minorităților, dacă numărul 
acestora depășea o treime din numărul cetățenilor din localitate. De 
asemenea, va trebui ca prefecții să aplice cu strictețe și dispozițiile 
cuprinse în jurnalul Consiliului de Miniștri nr.  1.871, referitor la 
inscripțiile străzilor și indicatoarele drumurilor789. 

Inscripțiile comercianților vor fi făcute în limba română și, facul-
tativ, cu caractere de aceeași dimensiune, într-o altă limbă dorită de 
proprietar. Orașele, comunele, satele, râurile, munții, dealurile și văile 
vor purta numai denumirea în limba română. Inspectorii generali 
administrativi vor controla și ei aplicarea acestor dispoziții, iar în caz de 
neîndeplinire, ministerul va lua măsurile disciplinare cele mai severe790.

787 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 135/1924, nepaginat.
788 Unirea Ardealului..., p. 28.
789 „Monitorul Oficial”, nr. 84 din 17 iulie 1920.
790 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 191/1925, nepaginat.
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Octavian Prie, liderul Partidului Poporului din județul Cluj, 
era de părere, în 1926, că, în calitate de prefect al județului Cluj, 
Marcian Căluțiu „continuă activitatea sa pe toate terenele vieții 
publice din județul Cluj, făcând astfel un serviciu statului român cu 
atât mai vârtos că mediu greu în care se desface activitatea sa este 
acela al opoziției elementelor străine subserve pentru orice operă 
românească”791.

În 1 ianuarie 1927, ministrul de interne Octavian Goga 
primește la Ciucea un memoriu din partea funcționarilor maghiari 
disponibilizați și declară, în fața presei, că situația lor va fi rezolvată 
curând792. Cu toate acestea, funcționarii superiori de stat aparținând 
minorităților naționale continuă să fie prezenți în pondere semni-
ficativă în structurile administrative. Spre exemplu, în 1930, din 
totalul de nouă notari de plasă, cinci erau maghiari și unul evreu, 
iar dintre 64 de notari din județ, 43,75% nu erau de naționalitate 
română (5 armeni, 9 evrei, 14 maghiari)793. După zece ani, prin 
ordonanța 23.404/1940, ministrul maghiar de interne îl va numi pe 
noul subprefect, pretorii și notarii județului, în majoritate din rândul 
foștilor funcționari, toți de naționalitate maghiară, cu o singură 
excepție, un anume Romulus Rusu, pretor la Hida794. Criteriul 
apartenenței etnice nu era decisiv în alegerea funcționarilor nici 
cu mulți ani în urmă. Pretorul onorar al congregației comitatului 
Cojocna în 1910 era un anume Livius Dumbravă795, iar printre 
membrii congregației comitatense din anul 1917 se regăseau și 
Laurian Vodă sau Elizeus Moga796.

În 1922, Compania de jandarmi din Cluj transmite prefectului 
un tabel cu 362 de suspecți din raza județului, aflați sub suprave-
ghere polițienească, deoarece „au dovedit că sunt periculoși ordinii 
și siguranței statului”, așa încât prefectul ar trebui să nu le elibereze 
791 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 252/1926, nepaginat.
792 Sulyok István, Fritz László, Op. cit., p. 254.
793 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 435/1930, nepaginat.
794 „Belügyi Közlöny”, nr. 52 din 24 noiembrie 1940.
795 „Kolozsvármegye Hivatalos Közlönye”, nr. 46 din 17 martie 1910.
796 „Kolozsvármegye Hivatalos Közlönye”, nr. 30 din 1 decembrie 1917.
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permis de portarmă. Din totalul suspecților, doar 14 au naționalitatea 
română, ceilalţi sunt maghiari și evrei797.

Atitudinile și actele personale ale prefecților față de problema 
minorităților au fost dintre cele mai diverse. Octavian Utalea, la insta-
larea sa în funcția de prefect, în 20 martie 1926, declara ziarului clujean 
de limbă maghiară „Újság” că administrația nu trebuie afectată de 
politici partizane sau naționalist-șovine, iar tot ceea ce va întreprinde 
va fi pentru ca cetățenii județului, fără deosebire de rasă sau religie, să 
trăiască și să muncească în armonie798. Potrivit unui alt ziar local, în 
timpul mandatului de primar al lui Octavian Utalea, limba maghiară 
nu a fost „hăituită” în primărie și nici în privința artiștilor nu s-au 
făcut diferențe, au fost sprijiniți artiștii români, dar și cei maghiari799. 
Prefectul Nicolae Bireescu a fost, de asemenea, apreciat de ziarul de 
limbă maghiară „Keleti Újság”. Ziarul afirma că, de mulți ani, de când 
Nicolae Bireescu a fost numit prim-procuror, este peste tot apreciat 
pentru manierele sale, pentru imparțialitate, precum și pentru atitu-
dinea înțelegătoare manifestată față de minorități800. În schimb, Eugen 
Dunca, avocat, secretar general al organizației PNL Cluj și viitor 
prefect al județului, în cadrul unei adunări a organizațiilor liberale 
din Ardeal și Banat din 1932, arăta „cum trebuie să fie dusă lupta 
contra ungurilor, care cer schimbarea granițelor noastre, spre a primi 
înapoi Ardealul”801.

O parte din activitatea prefectului avea caracter discret, iar unele 
acte, regim confidențial. În perioada 1923–1928 și în anul 1938, 
arhivarul prefecturii întocmea anual câte un registru și un dosar 
secret cu actele confidențiale ale prefectului802. 

Prefectul, în relația sa directă cu ministrul de interne, primea 
deseori însărcinări și informări confidențiale, inclusiv prin intermediul 
unor telegrame cifrate. Spre exemplu, în 8 aprilie 1925, ministrul de 
797 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 71/1922, f. 117–122.
798 „Újság”, Cluj, nr. 65 din 20 martie 1926.
799 „Keleti Újság”, Cluj, nr. 65 din 20 martie 1926.
800 „Keleti Újság”, Cluj, nr. 2 din 4 ianuarie 1938.
801 „Glasul Ardealului”, Cluj, nr. 22 din 29 mai 1932.
802 ANSJC, Prefectura Cluj, Inventar 29, 37. 
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interne cerea prefectului, printr-o adresă confidențială, să intervină 
„stăruitor pe lângă domnii Senatori din majoritate să vină să ia parte 
la ședințele Senatului, prezența domnilor fiind puterea necesară”803. 
În 22 ianuarie 1926, ministrul de interne Gheorghe Tătărescu, îi cerea 
prefectului județului Cluj descoperirea și trimiterea în judecată a unor 
agenți străini, care răspândeau în centrele muncitorești știri despre 
renunțarea la tron a principelui Carol. Deoarece astfel de acțiuni 
puteau determina tulburarea ordinii publice, prefectul transmitea 
mai departe ordinul primit prim-pretorilor și jandarmeriei804. În 8 
octombrie 1926, ministrul de interne îi cerea prefectului ca, împreună 
cu serviciul de siguranță, armata și jandarmeria, să-i găsească pe cei 
care organizează nuclee clandestine ale Uniunii Tineretului Comunist 
și, în baza Codului Penal, să-i trimită în instanță805. Prefectul primea 
misiuni cu caracter secret și din partea direcției generale a poliției: 
să supravegheze, discret, persoane repatriate din Rusia și stabilite 
în județul Cluj, spre a se vedea dacă regimul sub care au trăit „nu a 
influențat” sentimentele lor patriotice și ideile politice, să raporteze 
„tot ce sa va constata suspect” în purtarea lor806.

Aparatul administrativ al prefecturii se afla și el sub monitorizarea 
Siguranței. Aceasta poate fi explicația carierei administrative atipice a 
unui oarecare Sebastian Stoica, funcționar însărcinat de mai multe 
ori după 1918 cu preluarea și reorganizarea unor servicii financiare și 
prefecturi de poliție, din mai multe județe din Transilvania. În 1924, 
Stoica era șeful serviciului special de Siguranță din direcția Siguranței 
generale, funcție din care este detașat de ministrul de interne în cea 
de prim-notar II la subprefectura județului Cojocna, iar în 1925, „din 
motive necunoscute și printr-un ordin telegrafic”, este eliberat din 
această funcție. Șeful serviciului administrativ al prefecturii susținea 
despre Sebastian Stoica că era „înzestrat cu calități deosebite” și 
„foarte bine versat în rezolvarea agendelor administrative”. Acesta va 

803 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 203/1925, f. 11.
804 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 252/1926, nepaginat.
805 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 252/1926, nepaginat.
806 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 693/1934, 850/1937, nepaginat.
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propune, în 1928, ca Sebastian Stoica să fie reangajat ca șef de birou la 
prefectură, însă, din lipsă de posturi, este refuzat807. Totuși, în același 
an, el este din nou propus și angajat la prefectură ca diurnist, pentru 
selecționarea arhivei prefecturii808.

Din inițiativa ministrului liberal al justiției Gheorghe Mârzescu, 
parlamentul adoptă, în 1924, legea persoanelor juridice și legea 
pentru reprimarea unor noi infracțiuni contra liniștii publice. Cadrul 
normativ fiind creat, guvernele vor putea dispune, prin aplicarea 
abuzivă a acestor norme, diverse măsuri de limitare a drepturilor 
cetățenești. Legea pentru persoanele juridice din 6 februarie 1924 
prevedea că statul are un drept de supraveghere și control asupra 
tuturor persoanelor juridice de drept privat „în vederea menținerii 
ordinii publice și siguranței statului”. Acest drept era exercitat prin 
delegați ce puteau suspenda executarea deciziilor organizațiilor 
contrare „ordinii publice și siguranței Statului”, fundațiile și asociațiile 
putând fi chiar dizolvate. Astfel, persoanele juridice ale căror scopuri 
sunt „insuficient caracterizate (...) cad sub supravegherea Ministerului 
de Interne”809.

Gardiștii și legionarii din gărzile naționale din Italia, Franța și 
foștii luptători de la Tisa se reunesc în cadrul unui Congres organizat 
la Cluj, în 26 iulie 1931, sub conducerea lui Amos Frâncu și sprijinit 
nemijlocit de prefectul județului, Emil Colbazi810. În 1932, Tribunalul 
Cluj recunoaște „Asociația foștilor gardiști și legionari români 
luptători pentru întregirea neamului” cu sediul în Cluj ca persoană 
juridică de drept privat, dar ministrul de interne îl autorizează totuși 
pe prefectul județului să supravegheze și să controleze asociația, 
conform legii privind persoanele juridice811. În toamna anului 1938, 
fostul prefect al județului Cluj Octavian Simu, pe atunci subprefect al 
județului Satu Mare, era și el membru al „Asociației foștilor gardiști și 

807 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 326/1928, nepaginat.
808 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 328/1928, nepaginat.
809 „Monitorul Oficial”, nr. 27 din 6 februarie 1924.
810 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 527/1931, nepaginat.
811 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 577/1932, nepaginat.
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legionari români transilvăneni luptători pentru întregirea neamului 
din 1918–1919”, cu sediul în Cluj, condusă de Aurel Hetco.

În 13 septembrie 1931, o adunare publică a Partidului Social 
Democrat este autorizată de prefect, cu condiția ca la adunare să 
asiste și prim-pretorul plasei, pentru ca, în cazul în care „s-ar discuta 
chestiuni vătămătoare ordinei și siguranței de Stat”, să suspende 
autorizarea și să risipească adunarea812.

Potrivit legii pentru reprimarea unor noi infracțiuni contra liniștii 
publice din 19 decembrie 1924, vor fi pedepsiți cu închisoarea, amendă 
sau interdicție corecțională toți aceia care vor săvârși infracțiunea de 
delict „prin răspândirea în public sau prin expunerea vederii publice 
de scrieri de orice fel, de ziare, corespondențe, gravuri, desene, afișe, 
embleme, imprimate clandestine, filme, anunțuri luminoase sau 
alte asemenea”. De asemenea, se vor pedepsi cu amendă părinții 
minorilor dovediți că au luat parte la „manifestațiuni turburătoare 
ordinei publice”813.

În 15 noiembrie 1927, legea pentru reprimarea unor noi 
infracțiuni contra liniștii publice din 1924 este completată cu noi 
articole. Astfel, oricine „va întreprinde ori va încerca să întreprindă 
o acțiune împotriva inviolabilității persoanei Regelui sau a alcătuirii 
Înaltei Regențe sau a ordinei legale de succesiune la Tron ori a formei 
de guvernământ (...) sau va încerca să facă agitațiuni din care ar putea 
să rezulte un pericol la siguranța Statului” se va pedepsi cu închisoare 
sau cu amendă814.

Regimul stării de asediu era reglementat încă din 1864, prin 
legea pentru aplicarea stării de asediu815. Apoi, în 31 ianuarie 1922, se 
publică decretul cuprinzând măsuri cu privire la cenzură și la starea 
de asediu816, iar în 4 februarie 1933, legea pentru autorizarea stării 

812 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 529/1931, nepaginat.
813 „Monitorul Oficial”, nr. 279 din 19 decembrie 1924.
814 Lege privitoare la adăugirea unor aliniate la art. 11 din legea pentru reprimarea 
unor infracțiuni contra liniștei publice, în „Monitorul Oficial”, nr.  253 din 15 
noiembrie 1927.
815 „Monitorul Oficial”, nr. 276 din 22 decembrie 1864.
816 „Monitorul Oficial”, nr. 246 din 31 ianuarie 1922.
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de asediu817. Începând cu anul 1934 și până în 1937, starea de asediu 
se prelungea prin legi sau decrete anuale818. Începând cu ziua de 11 
februarie 1938, se introduce starea de asediu pe tot cuprinsul țării819.

În 1925, întrunirile politice în zona stării de asediu erau 
autorizate de comandamentul militar teritorial, cu avizul autorităților 
locale administrative și de Siguranță820. În 31 mai 1925, sub guvernare 
liberală, comandantul corpului VI armată din Cluj aproba Partidului 
Poporului să țină o adunare politică în comuna Feleac821. 

În mod evident, prefectul nu se opunea autorizării adunărilor 
organizate de prietenii politici. Prefectul averescan Marcian Căluțiu, 
aproba cererea liberalului Partenie Dan (ce-i va deveni succesor în 
funcția de prefect) de a organiza o adunare electorală în 9 mai 1926. Mai 
mult, prefectul Căluțiu ține să îl informeze personal pe liderul libera-
lilor clujeni, Alexandru Lapedatu, că a aprobat organizarea adunării822. 

Pentru a nu mai fi expus unor situații delicate, comandantul 
corpului VI armată Cluj îl roagă pe prefect, în 20 ianuarie 1925, 
să trimită la timp cererile sale pentru avizarea autorizării întruni-
rilor, seratelor, conferințelor pentru a evita reclamații ulterioare ale 
solicitanților. Acesta menționează că la comandament se înregistrează 
cereri la date ulterioare zilei pentru care a fost făcută solicitarea823.

În anul 1926, chiar și pentru organizarea unei expoziții de 
pictură era necesară obținerea avizului Siguranței speciale a prefec-
turii poliției și a prefectului județului, pentru ca în baza acestora 
comandamentul corpului VI armată din Cluj să elibereze autorizația 
cuvenită824. Trebuia astfel autorizate și întrunirile organizațiilor 
817 „Monitorul Oficial”, nr. 29 din 4 februarie 1933.
818 George Alexianu, Repertoriu general alfabetic al tuturor codurilor, legilor, decre-
telor-legi, convențiuni, decrete, regulamente, etc., 1 ianuarie 1860 – 1 ianuarie 1940, 
București, Monitorul Oficial și imprimeriile Statului, Imprimeria Centrală, 1941, 
p. 1.579–1.580.
819 „Monitorul Oficial”, nr. 34 din 11 februarie 1938.
820 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 172/1925, nepaginat.
821 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 199/1925, nepaginat. 
822 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 231/1926, nepaginat.
823 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 203/1925, f. 8.
824 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 222/1926, nepaginat.
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politice, sindicale, culturale ale minorităților, în baza cererilor și a 
programului propus de acestea825. 

În 21 martie 1932, Adonis Popov, președintele organizației 
județene a Partidului Țărănesc dr. N. Lupu, cerea prefectului să 
autorizeze adunările publice organizate cu prilejul vizitei președintelui 
partidului, Nicolae Lupu, și să dea dispoziție jandarmeriei din plăși „să 
nu se pună piedici” locuitorilor care vor dori să participe la acestea826. 

Insuficienta cunoaștere a legislației, dar și a libertăților de 
care se pot bucura cetățenii este întâlnită adesea chiar și la unele 
oficialități locale. În 13 ianuarie 1936, preotul reformat din comuna 
Luna de sus adresează o scrisoare către prefectul județului Cluj827, 
semnată și de alți locuitori ai comunei, prin care îi solicită „permi-
siunea” să organizeze întrunirea de constituire a filialei locale a 
Partidului Maghiar. Primarul comunei, dar și prim-pretorul plasei 
fac recomandări și aprecieri pe marginea acestei cereri. Primarul 
transmite ierarhic prim-pretorului solicitarea, cu mențiunea că „nu 
are nimic de obiecționat în privința acestei constituiri, deoarece 
având în vedere situația politică din această comună din trecut când 
cea mai mare parte a ungurilor au fost comuniști, primăria comunală 
găsește mai recomandabil că mai bine să se organizeze Partidul 
Maghiar decât un alt partid subversiv”828, primarul depășindu-și 
astfel competențele. Prim-pretorul plasei Gilău, la rândul său, odată 
cu transmiterea acestor documente către prefect, adaugă că nici el 
nu are nimic de obiectat întrucât „Partidul Maghiar are organizații și 
în alte comune”829. Primind scrisoarea sătenilor, în 27 ianuarie 1936, 
prefectul Eugen Dunca menționează că: „Toți cetățenii sunt liberi a se 
înscrie în partidele politice recunoscute legal și admise ca atare, prin 
urmare nu au lipsă de nici o autorizație pentru a constitui organizația 
partidului maghiar. Ținerea adunării se ia numai la cunoștință de 
organele administrative pentru a lua măsuri să nu se tulbure ordinea 
825 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 222/1926, cutia 223/1926, nepaginat.
826 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 569/1932, nepaginat.
827 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 789/1936, f. 9.
828 Ibidem, f. 8.
829 Ibidem, f. 11.
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publică, însă de autorizație specială nu este lipsă fiind garantată de 
Constituție libertatea adunărilor politice”830. Prefectul dovedește 
astfel că este singurul care are competențe în materie. 

Câteva luni mai târziu, însă, partidul condus de Gheorghe 
Brătianu va avea parte de un tratament diferit. La 22 iunie 1936, 
profesorul universitar Cristea Grigoriu solicită autorizarea adunării 
populare din 5 iulie 1936 din Valea Drăganului, ocazionată de 
prezența în localitate a lui Gheorghe Brătianu. De această dată, 
același prefect Eugen Dunca „ia act despre ținerea adunării publice”, 
dar dispune organelor administrative și jandarmeriei, printr-o adresă 
confidențială, să ia măsuri de asigurare a ordinii și să-i raporteze 
„de felul cum a decurs adunarea”831. În consecință, notarul comunei 
Ciucea execută întocmai ordinele primite și redactează în detaliu o 
notă informativă privind manifestarea politică ce a avut loc, cu toate 
datele relevante: cine a organizat (învățătorul, fost membru al mai 
multor partide), câți au participat (1.500, majoritatea tineri și femei), 
cine a luat cuvântul, la ce s-au referit discursurile lor (critici la adresa 
Partidului Național Țărănesc, cuvinte de apreciere despre Partidul 
Liberal georgist, un nou partid, nepătat)832.

Acțiunile de poliție politică erau frecvente. Prefectul primește o 
informare de la prefectul poliției, în 4 aprilie 1923, care îi raportează 
că, până la acea dată, „nu s-au observat mișcări protestatare de către 
evrei în contra constituției”, dar că supravegherea va continua833. 

Printr-o adresă confidențială transmisă prefecților, Ministerul de 
Interne se arată îngrijorat de faptul că delegații români participanți la 
congresul federației comuniste balcanice din decembrie 1923 încep 
să câștige aderenți prin sate, unde se interesează de problema agrară. 
Ministerul cere prefecților să dispună „cele mai serioase măsuri” 
pentru a „urmări această chestiune”. Prefectul transmite ordinul mai 
departe subprefectului, iar acesta, prim-pretorilor834. Prim-pretorul 
830 Ibidem, f. 9.
831 Ibidem, f. 15–17.
832 Ibidem, f. 14.
833 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 102/1923, nepaginat.
834 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 134/1924, nepaginat.
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plasei Hida, îl informează pe subprefect, prin raportul de inspecție 
din octombrie 1924, că nu au avut loc „mișcări cu caracter politic”835. 

În 19 și 27 mai 1924, Ministerul de Interne informează din nou 
prefectura Cluj că în cursul lunii iunie vor avea loc la Moscova congrese 
organizate de „Internaționala Roșie” și îi cere prefectului să cerceteze 
și să comunice „la timp” care vor fi delegații din județ participanți 
ca reprezentanți ai Partidului Comunist Român. Subprefectul rapor-
tează, abia în 4 august 1924, că din județul Cluj niciun delegat nu 
va participa la congrese836. Anul următor, prefectul difuza în județ 
„tablouri de propagandă împotriva grozăviilor bolșevismului”. Aceste 
afișe aveau rostul de a ilustra „vorbirele funcționarilor administrativi”, 
însă se interzicea expunerea lor în cârciumi, întrucât subiectul lor 
putea da loc la interpretări echivoce, iar oamenii de rea credință ar 
putea să le ia „în derâdere”837.

În primăvara anului 1925, prefectul era informat de către 
serviciul special de Siguranță din Cluj că un anumit număr de 
studenți clujeni, prezentați nominal, vor face propagandă Partidului 
Național Creștin la țară, în timpul vacanței de Paște. În consecință, 
ministrul de interne, fiind informat la rândul său de prefect, ordonă 
ca studenții să fie împiedicați să călătorească acasă sau, cel puțin, să 
fie strict supravegheați în localitățile de destinație. Prefectul transmite 
ierarhic subprefectului ordinele ministeriale „pentru cele legale”, iar 
acesta, mai departe prim-pretorilor, „spre știre și conformare, în 
cazuri date”838.

Exemplul de mai sus certifică faptul că și acțiunile de poliție 
politică erau executate, fără excepție, de toată ierarhia adminis-
trativă a județului, de sus și până jos. De altfel, subprefectul 
județului Cluj îl și admonestează pe prim-pretorul unei plase, în 
30 mai 1925, pentru că nu este prezent la toate adunările politice 
din plasă, pentru a controla o posibilă propagandă subversivă, și 

835 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 120/1924, nepaginat.
836 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 136/1924, nepaginat.
837 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 174/1925, nepaginat.
838 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 202/1925, f. 101, 198.
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îi aduce la cunoștință că va fi destituit din funcție dacă în viitor 
nu va ști să „dea seama și asupra celor mai mici adunări, consfă-
tuiri, conveniri etc. de caracter politic, fie de orice colorit”. Aceasta 
pentru că – spunea subprefectul – prim-pretorul, în calitatea sa de 
„reprezentant al poliției și siguranței în plasă”, este responsabil față 
de adunările „unde se face agitație, tulburarea ordinei și se conturbă 
liniștea locuitorilor”839.

Din anul 1921, prefectul județului Cojocna și al orașului Cluj 
îndeplinea și o altă calitate oficială, era „șeful cenzurei presei”. 
Prefectul Eugen Meteș, suspendă, printr-o ordonanță din 6 martie 
1921, apariția tuturor ziarelor clujene de limbă maghiară, sub consi-
derentul că acestea „amenință siguranța statului și ordinea publică”, 
însăși existența statului fiind „serios primejduită” și „se folosesc 
de orice ocaziune pentru a defăima, discredita și chiar ridiculiza 
orice activitate a tuturor autorităților românești”. „Oricât am voi să 
respectăm libertatea presei”, spunea Meteș, apariția ziarelor trebuie 
suspendată, întrucât „nici cea mai conștiincioasă cenzură nu e în 
stare de a îndrepta această direcție periculoasă a ziarelor „Ellenzék”, 
„Újság”, „Keleti Újság” și „Hétfői Újság”. Câteva zile mai târziu, la 
cererea expresă a ministrului de interne, prefectul Meteș detaliază, 
printr-un raport confidențial, „cauzele și motivele acestei suspendări”, 
arătând că „cetățenii Clujului, întruniți sub președinția d-lui Rector 
al Universității unanim a cerut telegrafic guvernului chiar suprimarea 
acestor ziare”, mai mult chiar, „nu există român cinstit în întreg 
Ardealul și țara românească care să nu fi exclamat cu bucurie că am 
scăpat de agitația mârșavă a acestor ziare”. Prefectul mărturisește că 
a fost nevoit să ia o măsură „aspră și severă”, dar este cu „conștiința 
liniștită”, deoarece ținta sa a fost salus rei publicae supra lex, deasupra 
unui „principiu platonic” al libertății presei trebuie să fie „țara și 
neamul românesc”. În 12 martie 1921, prefectul Meteș propunea 
secretarului general al Ministerului de Interne chiar „suprimarea de 
tot” a ziarelor „Ellenzék” și „Újság”840.

839 Ibidem, f. 283.
840 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 29/1921, nepaginat.
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Prin decretele din 4 și 31 ianuarie 1922, încetează cenzura 
preventivă și cenzura prealabilă asupra presei841. Cu toate acestea, în 
27 martie 1922, secretarul general al Ministerului de Interne îi cere 
prefectului județului Cojocna să-l înlocuiască pe prim-arhivarul 
prefecturii însărcinat cu cenzura ziarului „Ellenzék” din Cluj, deoarece 
„lasă în acest ziar articole insultătoare la adresa țării noastre”842.

În 1923, Ministerul de Interne, prin direcția poliției și siguranței 
statului, îl anunță pe prefectul județului Cojocna, că a interzis 
difuzarea a șase ziare de limbă ebraică, cerându-i să dispună „măsurile 
necesare” cerute prin ordinele anterioare843. Aceasta probează că 
cenzura era bine instituționalizată, devenind deja o rutină.

Ministerul de Interne, prin direcția poliției și siguranței generale, 
transmitea în 1924 prefectului și liste cu cărți sau publicații ce au fost 
aprobate pentru a intra în țară și a fi difuzate, urmând ca prefectul, 
de această dată, să ia „cuvenitele măsuri pentru a nu se împiedica 
introducerea și răspândirea lor în țară”844.

În perioada februarie – martie 1924, Ministerul de Interne 
interzice difuzarea în țară a mai multor ziare de propagandă tipărite 
în străinătate (Ungaria, Cehoslovacia, Bulgaria, Germania) și îl roagă 
pe prefect, prin adrese confidențiale ale direcției poliției și siguranței 
generale, să dispună „cuvenitele măsuri de prohibire” cerute prin 
ordine anterioare pentru cazuri similare și chiar să facă plângeri la 
parchet împotriva celor ce ar împărți sau înlesni împărțirea acestora. 
Se ordonă și confiscarea unor ziare românești, considerate ca având 
„caracter comunist”845. Prefectul cerea subprefectului, în 28 ianuarie 
1925, să ia „cuvenitele măsuri de prohibire” a tuturor ziarelor rusești 
tipărite în străinătate846.

În 1927, presa scrisă este cenzurată și în conținut. Sub un articol 
dedicat regelui Ferdinand, cu paragrafe lipsă, redacția ziarului 
841 „Monitorul Oficial”, nr. 216 din 4 ianuarie 1922 și nr. 246 din 31 ianuarie 1922.
842 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 71/1922, f. 86.
843 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 101/1923, nepaginat.
844 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 140/1924, nepaginat.
845 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 131/1924, cutia 132/1924, cutia 135/1924, nepaginat.
846 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 168/1925, nepaginat.
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„Patria” menţionează că articolul a fost „cenzurat de d-nii Vlad, 
șeful siguranței și Hodor, prefectul județului”. Paradoxal, articolul îl 
citează pe regele Ferdinand, care făcea referire tocmai la cenzură ca 
o soluție extremă: „Pe deplin încrezător în spiritul sănătos politic și 
în adevăratul patriotism al tuturor partidelor, sunt adânc convins că 
ele vor aprecia greutatea cuvântului ce am dat, exprimând dorința 
ca cenzura și legea de asediu să nu fie aplicate decât ca ultim mijloc, 
în cazuri extreme”847.

Și în anul 1929 continuă cenzura presei, Ministerul de Interne 
interzice sau aprobă, după caz, vânzarea mai multor cărți și ziare. 
Punerea în executare a ordinului se făcea printr-o comunicare destul 
de anevoioasă. Ministerul continuă să transmită prefecților ordine 
confidențiale de interzicere și răspândire în țară a unor publicații 
străine. În 9 iunie 1929, prefectul Adam Popa nu este lămurit dacă 
aceste ordine le poate aduce la cunoștința pretorilor și primarilor prin 
publicare în „Monitorul Oficial” al județului sau doar prin adrese 
oficiale848. Neprimind nici un răspuns, prefectul Popa trimite, în 
27 iunie 1929, „Monitorului Oficial” spre publicare astfel de ordine 
secrete, în forma în care le primise. Abia în 17 iulie 1929, ministrul îi 
răspunde: „numai prin ordine oficiale”849. 

În 1928, continuă interzicerea intrării în țară a mai multor ziare 
maghiare850. Prefectul își dă acordul alături de serviciul de Siguranță, 
în 1929, chiar și asupra schimbării redactorului unui ziar, „Progresul 
economic”851.

Prefectul transmitea, în 1930, tuturor directorilor de ziare și 
reviste din județul Cluj, să se conformeze strict ordinului direcției 
presei și informațiilor din subordinea președinției Consiliului de 
Miniștri și să trimită, în mod regulat, exemplare ale ziarelor și revis-
telor pe care le „servesc”, la buletinul de presă. Prefectul județului Cluj 
avea, de asemenea, obligația să comunice direcției, la timp, apariția 
847 „Patria”, Cluj, nr. 130 din 21 iulie 1927.
848 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 394/1929, nepaginat.
849 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 394/1929, nepaginat.
850 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 327/1928, nepaginat.
851 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 346/1928, nepaginat.
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sau dispariția vreunui ziar sau a vreunei reviste, precum și orice alte 
schimbări, în condițiile în care în județul Cluj erau tipărite, în 1931, nu 
mai puțin de 88 de ziare, reviste, periodice românești sau maghiare852. 
În 1931, prefectura era abonată la 16 ziare și periodice: publicații 
oficiale, reviste administrative de specialitate și ziare precum „Patria”, 
„Dreptatea” sau „Chemarea”853.

Sub guvernarea național-țărănistă a lui Iuliu Maniu, în 2 aprilie 
1930, intră în vigoare legea pentru apărarea liniștii și creditului 
țării. Potrivit acesteia, se pedepseau cu închisoare corecţională toți 
ce care răspândeau „în public, prin publicaţiuni, broșuri, ziare, 
circulări, afișe sau vor fi colportat prin viu grai fapte neadevărate de 
natură a produce panică sau de a turbura siguranța Statului, ordinea 
publică sau liniștea cetăţenilor”. De asemenea, erau pedepsiți și cei 
care aduceau la cunoștință publică „acte sau fapte privitoare la 
interese superioare de Stat, secrete, prin natura lor”. Când divul-
garea actelor sau faptelor cu caracter confidențial erau săvârșite de 
însuși cei „însărcinaţi cu păstrarea lor, pedeapsa va fi maximum 
închisorii corecţionale”854.

Cenzura presei atinge un maximum în aprilie 1938, când este 
înființat în structura prefecturii județului Cluj biroul de cenzură a 
presei străine. Biroul funcționa pe lângă oficiul poștal din Cluj, cu 
cinci funcționari, înzestrați cu sarcina „de a opri infiltrarea în țară a 
ideilor și curentelor de ordin destructiv și dăunător ordinei și liniștei 
publice”855. În același an, la 13 aprilie, intră în vigoare legea pentru 
controlul mijloacelor de existență a publicațiilor periodice856.

Cu toate acestea, însă, prefectul avea grijă să-și cultive relația cu 
presa de propagandă, printr-o susținere financiară directă. Ziarul 
„Cultura poporului” solicita, în 1926, sprijin financiar din partea 
prefecturii județului, arătând că a „luminat și instruit masele rurale 
ale populațiunii”. În consecință, prefectura ordonanțează suma de 
852 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 523/1931, nepaginat.
853 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 524/1931, nepaginat.
854 „Monitorul Oficial”, nr. 75 din 2 aprilie 1930.
855 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 953/1938, nepaginat.
856 „Monitorul Oficial”, nr. 86 din 13 aprilie 1938.
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4.000 lei din capitolul bugetar special numit „pentru opere culturale 
și propagandă națională”857.

În 17 iunie 1931, jurnalistul Paul Ștefan solicita o „remunerație” 
de 5.000  lei pentru „reale servicii de propagandă și informative” 
aduse prefecturii, prin „propaganda culturală și națională”, în zeci 
de comune ale județului și „anchete gazetărești asupra mersului 
administrației”, publicate în ziare din Cluj și București. Prefectul 
dispune ordonanțarea sumei de 3.000  lei858. Paul Ștefan solicita din 
nou, în 31 octombrie 1931, „o remunerație pentru serviciile infor-
mative și de propagandă aduse prefecturii prin presă”, iar delegația 
consiliul județean îi aprobă petentului suma de 1.500 lei859. De altfel, 
chiar și Ministerul Artelor, Instrucțiunii și Casei Școalelor recomanda 
artiști lirici pentru „reprezentațiuni de propagandă culturala-
națională” și care, mai apoi, se adresau prefectului județului pentru a 
fi recompensați financiar860.

Ziarul național-țărănist „Chemarea Tinerimei Române” din Cluj 
solicita administrației județene, în 6 martie 1931, să-i acorde dreptul 
de a publica și în acel an anunțurile oficiale ale județului, arătând că 
orice sprijin, oricât de mic, îi asigura existența. Delegația consiliului 
județean aprobă imediat cererea cotidianului861. 

Redacția ziarului central „Țara” trimitea prefectului județului 
Cluj, în 18 august 1930, un număr al publicației și o scrisoare prin 
care arată că ziarul are „aceleași principii politice ca și organul 
guvernamental”, sperând astfel că prefectul va „acorda tot sprijinul” 
său ziarului și va contracta abonamente pentru prefectură și pentru 
câteva comune862. 

Uneori, noii prefecți erau considerați salvatori ai locuitorilor 
județului, beneficiind de o substanțială susținere din partea presei de 
partid. La doar câteva zile de la instalarea unui prefect, presa de partid 
857 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 240/1926, nepaginat.
858 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 524/1931, nepaginat.
859 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 464/1930, nepaginat.
860 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 524/1931, nepaginat.
861 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 515/1931, nepaginat
862 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 462/1930, nepaginat.
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nota: „În scurtul timp de când domnul Alexandru N. Ștefănescu se 
găsește în fruntea județului și a orașului nostru gospodăria acestora 
a intrat într-o perioadă mulțumitoare. Acum 10 zile orașul Cluj și 
județul Cojocna se găsea într-o foarte mare criză de zahăr”. Cotidianul 
clujean relata pe larg cum noul prefect, prin intervenții și deplasare 
personală la București, a reușit să asigure cantitatea cuvenită de câte 
două kilograme de zahăr celor 16.000 de funcționari și membrilor 
familiilor lor. Noul prefect a rezolvat și criza de pâine, aducând din 
Vechiul Regat grâul necesar consumului pentru o perioadă de 47 
de zile, precum și necesarul de făină pentru armată. A tăiat toate 
„sinecurile” din bugetele prefecturii și primăriei, în vederea realizării 
de economii863. Campania ziarului „Înfrățirea” era evidentă, întrucât 
și predecesorul lui Alexandru Ștefănescu, liberalul Petru Meteș, 
bucurându-se de susținere deplină din partea guvernului, ar fi avut 
capacitatea de soluționare a unei astfel de crize alimentare.

Un alt organ al Partidului Național Liberal găsea cuvinte elogioase 
la adresa prefectului Eugen Dunca și a activității sale depuse în slujba 
cetățenilor de la sate. Articolul menționează că prefecții, cu ajutorul 
parlamentarilor, „au transformat țara într-un adevărat câmp de lucrări 
folositoare țării”, iar județul Cluj este chiar fruntaș, „datorită zelului și 
priceperii d-lui prefect dr. Eugen Dunca”. Au loc sădiri de pomi într-o 
zi de sărbătoare a muncii în județului Cluj, lucrări începute de însuși 
prefectul județului. Eugen Dunca roagă medicii de circumscripție „să 
aibă toată înțelegerea și să dea celor săraci consultații gratuite precum 
și leacuri”. Și prefectura va acorda ajutoare „în limita posibilităților, 
nu numai în bani, ci și în rechizite școlare, biblioteci”864.

Presa controlată de Partidul Național era, în schimb, neiertătoare cu 
prefecții liberali ai județului. Astfel, în 1923, ziarul local „Patria” vorbea 
despre „povestea neregulelor de la Prefectura Cojocna”, considerând 
necesară „curățirea și dezinfectarea radicală a porcăriilor tolerate în 
județ”. „Se zice că s-ar fi scandalizat însuși conu Alecu Constantinescu 
[Alexandru C. Constantinescu, ministru de interne în perioada 

863 „Înfrățirea”, Cluj, nr. 762 din 29 martie 1923.
864 „Glasul Ardealului”, Cluj, nr. 41 din 7 octombrie 1934.
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1916–1918], grație stăruințelor sale s-ar fi hotărât dezinfectarea”, însă 
acesta „a rezolvat pe jumătate, dându-l afară pe candidatul Ighiului 
[Petru Meteș], cu toată opunerea strașnic militărească a Ministerului 
de Interne”865. Petru Meteș era acuzat de același ziar, în plină campanie 
electorală, că, în anul 1910, pretor fiind, l-a susținut pe candidatul 
maghiar Pali Szász în alegerile pentru parlamentul din Budapesta866.

„Revista administrativă” publică un articol cu titlul De mortuis 
nil, nisi bene, la scurt timp de la trecerea în neființă a lui Septimiu 
Mureșanu. Semnatarul materialului găsește cu dificultate cuvinte 
frumoase la adresa fostului prefect al județului Cluj. „Om cinstit și 
idealist fanatic, sentimental și învăpăiat, gata de muncă dar lipsit 
de sistem în lucrări și fără paciință în executivă. Inima lui caldă de 
Român însă nu s-a renegat niciodată. Prin el am pierdut un om, nu 
însă un administrator. Felul de organizare și viața administrativă a 
județului Cluj, așa cum se prezintă astăzi, este o dovadă peremptorie 
că această însușire n-a avut-o. Reprezentant al unui sistem primitiv și 
volnic, cu spinarea vecinic încovoiată față de superiori și fără nici o 
cruțare față de inferiori și poporul administrat, el a rămas mai mult 
administratorul de moșii de odinioară, decât omul dedicat pentru 
înțelegerea profundă a rostului administrației. În special rolul său la 
înfăptuirea reformei administrative a fost și rămâne regretabil. Hulind 
sistematic și consecvent tot ce era de proveniență ardeleană și slăvind 
fără murmur și raționament tot ce i se prezinta de sus, a contribuit în 
mod însemnat la înfăptuirea legii pentru așa zisa «unificare adminis-
trativă» în forma nefericită cum o avem, și ale cărei urmări fatale le 
întrezărim mai bine abia azi, după alegerile comunale, prin abando-
narea formală a elementului românesc și strivirea intereselor de stat 
în ținuturile eliberate. Desigur, el a fost departe de aceste intențiuni, 
dar n-a avut prevederea de a le preîntâmpina”867.

În 1937, în prag de alegeri, presa național-țărănistă anunța că 
„partidul liberal este sfâșiat de certuri interne Dunca – Bucoveanu, 

865 „Patria”, Cluj, nr. 39 din 24 februarie 1923.
866 „Patria”, Cluj, nr. 34 din 18 februarie 1923 și nr. 37 din 22 februarie 1923.
867 „Revista administrativă”, anul V, 1926, nr. 7, p. 100.
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Bucoveanu – Dan, Dunca – Giurgiu etc” și că însuși deputatul 
guvernului, Teodor Giurgiu, face propagandă împotriva prefectului 
Eugen Dunca, „îi arată memoriul militar și-i critică activitatea 
cucuruzului din alegeri”868. După alternanța la guvernare, rapor-
turile rămân neschimbate. 

În 1923, însuși viitorul prefect național-țărănist Liviu Dan s-a 
aflat în centrul unui scandal preluat și de presă, dar considerat de 
unii doar un atac politic. În 22 august 1923, subprefectul județului 
Cojocna îl informează pe noul prefect, Septimiu Mureșanu, că 
fostul prim-pretor al plasei Mociu, Liviu Dan, a fost transferat, 
în februarie 1922, în funcția de prim-notar II la subprefectura 
județului, dar nici până la acea dată nu s-a prezentat la post, 
ridicându-și însă în toată această perioadă, cu regularitate, salariul. 
Subprefectul menționează că, în conformitate cu dispozițiile § 10 
din regulamentul afacerilor județene nr.  125.000 din 1902, Liviu 
Dan, neprezentându-se la serviciu în termen de 15 zile de la numire, 
„se consideră abzis”. În consecință, subprefectul îi cere prefectului 
să facă „pașii de lipsă în cauză”869. 

Liviu Dan depusese însă la subprefectură, în 11 februarie 1922 
și în 15 martie 1922, cereri de concediu a câte 30 de zile, necesare 
pentru găsirea unei locuințe și pentru mutarea în Cluj împreună 
cu familia870. Prefectul transmite ministrului raportul primit, iar 
ministrul Arthur Văitoianu îi retransmite, în regim „personal-
confidențial”, în 29 august 1923, decizia sa: Liviu Dan este considerat 
„demisionat”, va restitui salariile primite, iar prefectul Mureșanu îi 
va comunica de urgență: cine a ordonanțat acel salariu, din al cui 
ordin și cine trebuia să informeze neprezentarea la post a lui Liviu 
Dan? Astfel că prefectul Septimiu Mureșanu îi răspunde ministrului, 
în 27 decembrie 1923, arătând următoarele: „cu toate somațiile 
și stăruințele ce s-au făcut”, Liviu Dan refuză să restituie salariile 
primite, iar vinovați se fac: subprefectul delegat Vasile Gheție, fostul 

868 „Patria”, Cluj, nr. 136 din 24 iunie 1937.
869 ANCSAS, FD, dos. I 259433, f. 2–12.
870 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 97/1923, f. 403, 405.
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subprefect Octavian Utalea și fostul prefect Petru Meteș. Astfel, 
prefectul Mureșanu, nedorind să-și asume nici o responsabilitate, 
dovedind totodată și incompetență, îi cere slugarnic ministrului de 
interne să-i comunice care este „calea legală pentru ca Ministerul și 
Statul să-și poată încasa drepturile lui bănești de la cei vinovați de 
această situațiune”. Dar, surprinzător, ministerul își schimbă brusc 
punctul de vedere – Ion I. C. Brătianu este noul ministru – complică 
și mai mult situația, arătând, în 18 ianuarie 1924, că Liviu Dan, fiind 
titular pe post și „legalmente în funcție”, avea dreptul la salariu, dar 
că, totuși, suma în cauză trebuie restituită județului de către cei care au 
ordonanțat-o. Cu alte cuvinte, ordonanțarea a fost ilegală. În 24 mai 
1924, prefectul Septimiu Mureșanu se plânge din nou ministrului că 
Octavian Utalea și prim-notarul Vasile Gheție, aflat în subordinea sa, 
nu s-au supus ordinului și nu au restituit suma în cauză și propune 
rezolvare în instanță sau aplicarea de rețineri din salariile acestora. Va 
fi adoptată, în cele din urmă, soluția reținerilor salariale871.

Liviu Dan va fi acuzat și de presă că a încasat timp de doi ani 
salariu fără să fie în activitate. Astfel, ziarul „Patria” relata că, în urma 
unui raport al prefectului Septimiu Mureșanu, „a fost pus în dispo-
nibilitate funcționarul Liviu Dan, care, deși prim-notar la județ, n-a 
funcționat deloc timp de 2 ani”, dar a încasat un salariu de 60.000 lei. 
„Dar oare numai d-l Liviu Dan e în această categorie? Câți sinecuriști 
nu vor fi cari încasează zadarnic lefuri, pe cari le-ar merita funcționari 
harnici și merituoși?”, se întreba redactorul ziarului „Patria”872. 

După doar două zile, același ziar dezminte toate acestea, 
scuzându-se că a publicat „o știre apărută în ziarul «Universul»”, 
dar că, în fapt, Liviu Dan este „cel mai bun și excelent administrator 
din tot județul” și că a fost suspendat din funcția de prim-pretor pe 
perioada alegerilor „pentru că guvernul nu putea găsi [în el] nici un 
sprijin pentru falsificarea voinței poporului, nu i s-a ridicat suspen-
darea, fiindu-i plătit chiar și așa salariul”873. 

871 ANCSAS, FD, dos. I 259433, f. 2–12.
872 „Patria”, Cluj, nr. 205 din 21 septembrie 1923.
873 „Patria”, Cluj, nr. 206 din 23 septembrie 1923.
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Sever Dan vine și demontează și el acuzațiile corespondentului 
din Cluj al „Universului”, acuzându-l pe acesta că ar fi fost „inspirat 
probabil de prefectul județului”. Conform lui Sever Dan, Liviu Dan 
a fost împiedicat să ajungă în parlament la alegerile din 1922, ca 
urmare a numirii unor prim-pretori noi, loiali guvernului, în cele 
trei plăși care compuneau circumscripția în care a candidat. Apoi, 
sub guvernul Averescu, s-a recunoscut că plasa condusă de el este 
un model în județ și că Liviu Dan a fost chiar avansat ca al doilea 
notar al județului, dar a refuzat. „Acum vine un «prefect» nou – al 
5-lea – în timp de 5 ani de zile!!! – Și întâiul lui lucru este să destituie 
pe omul de omenie, făcându-se că nu-i vede pe cei mulți. Iată în ce 
constă «meritele» d-lui Mureșanu, noul prefect”, afirma avocatul și 
publicistul Sever Dan874.

În 1931, de Anul Nou, un gazetar al ziarului liberal „Națiunea” 
îi ironizează pe prefectul național-țărănist Adam Popa, dar și pe 
funcționarii superiori din prefectură. „Dulcele Adam ce domnește în 
raiul pământean a Prefecturii județului nostru, alături de Iupiterii și 
Sabinii, flecușteți ai Tatălui puterii, ne-au făcut – ca întotdeauna – 
cea mai excelentă întâmpinare. Din produsele gospodăriei cârmuită 
de aceștia, s-a înfruptat cu nesaț întreg naiul voinicesc precum și 
plevușca electorală a guvernanților național-țărăniști. «Fratele Adam» 
cu o candidă pudoare și crasă ignoranță, dar cu puerilă inocență 
«conduce» vastul aparat administrativ al Prefecturii județului. Marele 
maestru de ceremonii, Dl. Sabin Mureșanu, face și desface după cum 
îl taie capul. Și capul D-sale... îl împinge sărmanul la... multe. Iupiter 
Joe. Voluntarul încearcă să fie demn de numele fulgerătorului zeu și, 
ca atare, consideră împărăția Prefecturii ca moșia tatălui său. Totul 
merge strună... Nu stăruim prea mult căci «pașalâcul» e dezgustător. 
Apoi... oamenii, oamenii ce «conduc» azi Prefectura ne inspiră multă, 
multă compătimire”875.

Nici funcționarii prefecturii nu scăpau ochiului vigilent al presei. 
În 8 aprilie 1931, Kerekes Francisc, șeful serviciului economic al 

874 „Patria”, Cluj, nr. 215 din 5 octombrie 1923.
875 „Națiunea”, Cluj, nr. 1 din 1 ianuarie 1931.
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administrației județene, îi prezintă președintelui delegației consi-
liului județean un „raport oficios”, prin care îl informează că ziarul 
clujean „Kolozsvári Friss Újság” a făcut unele afirmații legate de 
persoana sa „ca funcționar” care „nu corespund adevărului și care 
sunt compromițătoare”. În consecință, îl roagă pe șeful administrației 
județului Cluj să-i elibereze „autorizația cuvenită pentru a da pe 
redactorul în judecată”876. Într-adevăr, în numărul din 8 aprilie 1931, 
ziarul de limbă maghiară îl acuzase pe Kerekes Francisc că, în calitate 
de reprezentant al societății „Economia”, a reținut neîntemeiat, peste 
cuantumul stabilit, cotizații pentru această societate de la funcționarii 
prefecturii, sume din care 3% îi reveneau lui. În consecință, autorul 
articolului solicita președintelui să declanșeze o anchetă adminis-
trativă împotriva șefului serviciului economic877.

Rolul prefectului în alegeri

În perioada 1919–1926, alegerile parlamentare din Transilvania 
s-au desfășurat conform unui act normativ propus de Consiliul 
Dirigent și aprobat prin decretul-lege nr. 3.621 din 24 august 1919. 
Potrivit acestuia, prefectura avea atribuții doar în organizarea din 
punct de vedere tehnic a alegerilor. Subprefectul județului era 
președintele biroului electoral central, calitate în care depunea în 
fața prefectului jurământul că în procesul electoral va „proceda cu 
conștiinciozitate, fără părtinire, având înaintea ochilor binele Statului 
și al cetățenilor”. Subprefectul asigura întocmirea listelor electorale și 
a comunicărilor privitoare la alegeri878.

Prin legea electorală pentru Adunarea Deputaților și Senat 
din 1926, subprefectului nu i se mai stabilesc sarcini în procesul 
electoral, deoarece calitatea de președinte al biroului electoral 

876 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 518/1931, nepaginat.
877 „Kolozsvári Friss Újság”, Cluj, nr. 80 din 8 aprilie 1931.
878 „Gazeta Oficială publicată de Consiliul Dirigent al Transilvaniei, Banatului și 
ținuturilor românești din Ungaria”, nr. 5–53 din 4–6 septembrie 1919.



185

județean revine, de drept, prim-președintelui Tribunalului879. Legea, 
promovată de Partidul Național Liberal, aducea, însă, o modificare 
de substanță, mandatele de parlamentar urmau a fi atribuite conform 
principiului „primei majoritare”. Din această cauză, liberalii au 
primit critici vehemente din partea opoziției, dar, în ciuda promi-
siunilor de revenire la vechiul sistem, legea va rămâne în vigoare în 
toată perioada existenței regimului parlamentar. Obținerea a 40% 
din sufragii era așadar suficientă pentru a asigura oricărui partid 
politic sau coaliții electorale o majoritate parlamentară confortabilă 
și un guvern suficient de puternic pentru a putea controla inclusiv 
administrațiile locale.

În lipsa unor dispoziţii legale exprese, prefectul județului Cluj 
asigura organizarea alegerilor locale sau parlamentare, în confor-
mitate cu ordinele și circularele Ministerului de Interne. 

Octavian Simu declara presei, în pragul alegerilor parlamentare 
din anul 1927, că este implicat în procesul electoral doar din punct 
de vedere tehnic și că a „discutat despre aceste lucruri cu președintele 
Tribunalului, precum și despre împărțirea raioanelor electorale, 
confecționarea cabinelor de votare și despre alte asemenea lucruri 
mărunte”. Prefectul făcea mențiunea că în toate problemele legate de 
alegeri se va „subordona acestuia”880.

Pentru organizarea în bune condiții a alegerilor, prefectul trebuia 
să asigure întreaga logistică, inclusiv automobilele necesare distribuirii 
de către președinții birourilor electorale locale (de regulă, judecători) 
a cărților de alegător în localitățile județului. Pentru aceasta, prefectul 
solicita tuturor autorităților și instituțiilor publice ca pe parcursul 
perioadei de desfășurare a alegerilor să pună mașinile din dotare la 
dispoziția prefecturii. 

În 1931, prefectul Emil Colbazi, neglijent, nu verifică dacă 
automobilele solicitate corespund necesităților proprii. De aceea, 
primește răspunsuri pe măsură, precum cel al profesorului Alexandru 
Borza. Directorul Institutului de botanică sistematică din Cluj îi 

879 „Monitorul Oficial”, nr. 71 din 27 martie 1926.
880 „Újság”, Cluj, nr. 126 din 9 iunie 1927.
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scrie, așadar, prefectului iorghist, în 11 mai 1931, arătând că mașina 
institutului servește mai mult transportului de saci cu plante de la 
câmp, fiind „mai mult o rablă” și că, din cauza lipsei de fonduri, 
nu are cauciucuri corespunzătoare, „care să facă sigur un drum”. În 
consecință, Alexandru Borza îl roagă pe prefectul județului „să renunțe 
la gândul” său de a utiliza pretinsul „automobil” pentru transportul 
judecătorilor deoarece, având arcurile „hodorogite”, ar fi umilitor, 
primejdios și „din cale afară costisitor pentru d-nii judecători”881.

Legislația electorală nu surprindea toate aspectele procedurale 
necesare procesului electoral, producându-se confuzii. În 12 februarie 
1932, prefectul îi informa, printr-o circulară, pe toți cei 56 de notari 
comunali că prețul de distribuire al carnetelor de identitate este de 
5 lei și că „plusul de 0,80 bani va rămânea funcționarului însărcinat cu 
distribuirea”882. Carnetele de identitate erau, în fapt, cărțile de alegător, 
necesare votării în alegerile locale sau generale și care cuprindeau 
mai multe rubrici (datele personale, talia, părul, ochii, gura, nasul 
etc.)883. Prefectul revine, însă, și transmite, în 7 septembrie 1932, o 
altă adresă, prin care comunică notarilor că Ministerul de Interne a 
hotărât ca următoarele alegeri comunale și județene să se facă doar 
pe baza acelor carnete și ordonă distribuirea lor gratuită până la 1 
octombrie 1932. Mai mult, ministerul este și extrem de categoric, 
amenințând că „cei care vor contraveni la aceste dispozițiuni vor fi 
licenţiaţi din serviciu”884. 

Punerea în executare a acestui ordin va evidenția capacitatea 
administrativă redusă a autorităților comunale din județul Cluj. 
Notarul din comuna Florești îi scria prefectului, în 15 octombrie 
1932, o scrisoare prin care arăta că este depășit de situație, deoarece 
bătrânii trecuți de 65 de ani și văduvele de război din localitate nu-și 
ridică carnetele, chiar dacă au fost citați. Notarul îi propune prefec-
tului o soluție ce limita dreptul la libera circulație: „să se dispună ca la 

881 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 519/1931, nepaginat.
882 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 762/1936, f. 474.
883 Ibidem, f. 859.
884 Ibidem, f. 269.
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intrare în Cluj toată lumea să prezinte poliției carnetele de identitate 
și în 8 zile și le vor ridica de la Primării”885. Efortul funcționarilor 
prefecturii era considerabil: în anul 1936, trebuiau distribuite aproxi-
mativ 83.000 de carnete de identitate886. 

Stabilirea datei de desfășurare a alegerilor locale pentru comunele 
rurale și urbane nereședințe de județ cădea în sarcina prefectului, 
astfel că prefectul Liviu Dan stabilea, în 3 noiembrie 1932, data alege-
rilor locale. În perioada 6–15 decembrie 1932, în comunele rurale, 
respectiv în 11 decembrie 1932 în comuna urbană Huedin, urma 
ca cetățenii cu drept de vot să-și aleagă consiliul local, primarul și 
casierul comunal887.

Alegerile locale aveau loc la termen ori se organizau alegeri 
parțiale, ca urmare a dizolvării permanente a consiliilor locale sau 
județene. Așadar, votul alegătorilor, reprezentarea lor politică în 
deliberativele comunale sau județene, era sistematic desconsiderat 
și anulat prin voință guvernamentală. Manuel Guțan oferă chiar 
și o situație statistică extrem de grăitoare a instabilității politice a 
administrațiilor locale din Vechiul Regat. Între 1894 și 1912, în 30 de 
județe s-au organizat 86 de alegeri ca urmare a expirării mandatului 
consiliului județean și 131 de alegeri ca urmare a dizolvării consiliului 
județean. Din 1902 și până în 1912, din 32 de consilii județene, doar 
unul și-a dus mandatul până la capăt, toate celelalte au fost dizolvate, 
iar pentru alegerea noilor consilieri s-au organizat până la 140 de 
scrutine electorale888.

Nici Constantin Stere nu credea în posibilitatea instalării unei 
reale autonomii locale, văzând aici chiar o fatalitate. Încă din 1922, 
în expunerea de motive la anteproiectul de Constituție elaborat de 
Partidul Țărănesc, Constantin Stere pune totul pe seama funcționării 
fără cusur a unui mecanism deja consacrat în timp: „Consiliile 
comunale și județene, create pe această temelie [Constituția din 1866], 

885 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 762/1936, f. 188.
886 Ibidem, f. 139.
887 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 23 din 4 noiembrie 1932.
888 Manuel Guţan, Op. cit., p. 219.
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fatal aveau numai o existență fictivă. – Vegetau, fără atribuțiuni efective 
de autoadministrație cetățenească, ca simple birouri de înregistrare a 
poruncilor de sus. Nimeni nu se mai mira că la fiecare schimbare de 
regim, provocată adesea de un scandal de stradă din București sau de 
o intrigă de culise, se schimba și fața țării: ca prin minune în 24 de ore 
nu rămânea în picioare un singur consiliu județean sau comunal”889.

Potrivit legii pentru unificarea administrativă din 1925, un 
consiliu comunal sau consiliul județean puteau fi dizolvate de către 
prefect, respectiv de către ministrul de interne, în trei situații distincte, 
prevăzute expres în textul actului normativ: fie numărul consilierilor 
s-a redus la mai puțin de jumătate, fie consiliul a adoptat hotărâri 
„politice, ca corp constituit” sau împotriva intereselor generale, a 
ordinii de stat, fie consiliul a compromis, cu rea-credință, interesele 
administrației ce i s-a încredințat.

Așadar, textul fiind suficient de lacunar, calea prefecților pentru 
a comite abuzuri era deschisă. Dizolvarea putea fi pronunțată în 
baza avizului delegației permanente județene, respectiv al consi-
liului superior administrativ și în urma unei prealabile cercetări. 
Deciziile prefectului de a dizolva consiliile locale vor conține, în mod 
obligatoriu, și data noilor alegeri, precum și componența comisiei 
interimare. Din comisiile interimare puteau face parte consilieri 
supleanți, „cetățeni alegători fruntași” sau funcționari de stat care 
domiciliau în localitate890.

Ca urmare a intrării în vigoare a legii pentru unificarea adminis-
trativă și a alegerilor locale ce au avut loc în județul Cluj, prefectul 
delegat Octavian Simu numește, în 26 februarie 1926, consilierii de 
drept în comunele rurale și convoacă, pentru data de 7 martie 1926, 
consiliile locale nou alese pentru constituire și alegerea primarilor. 
Drept rezultat al alegerilor locale, în toate cele 226 de comune ale 
județului Cluj, învățătorul, ca reprezentant al învățământului de stat 

889 Ante-proect de Constituție, București, „Viața Românească” s.a. Tipografia 
„Universală”, 1922, p. 43.
890 Lege pentru unificarea administrativă, în „Monitorul Oficial”, nr. 128 din 14 iunie 
1925.
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primar, și preotul, ca reprezentant al cultului „cel mai numeros ca 
credincioși”, sunt consilieri de drept. Pe lângă aceștia, în centrele de 
plasă, medicul uman și inginerul agronom vor reprezenta Ministerul 
Sănătății, respectiv Ministerul Agriculturii891. 

La alegerile parlamentare, un protopop greco-catolic, după ce 
„a jurat oamenii pe Partidul Național”, a candidat ca senator pe listele 
liberalilor, dar a fost nevoit să se retragă, fiind amenințat de săteni că-l vor 
alunga din sat892. În alegerile locale din februarie 1926, într-o comună din 
județul Cluj, s-au depus două liste de candidaturi, din cauză că, în urma 
unor divergențe dintre preot și o parte a locuitorilor, s-au format două 
partide „contrare”893. Unii preoți se vor dovedi a fi candidați de succes 
în alegeri. Dintre cei 36 de consilieri județeni aleși în anul 1932, 15 erau 
preoți894. În 1936, preoții organizau chiar și întruniri politice895.

La alegerile locale din 17–20 februarie 1926, în 83 de comune 
s-a depus doar câte o singură listă, candidații fiind astfel declarați 
aleși în baza legii pentru unificarea administrativă. Numai în șase 
comune s-au depus câte două liste, dar și aici o parte au fost anulate. 
O listă trebuia să conțină 12 candidați și să fie susținută de 25 de 
alegători, însă era dificil de realizat numărul minim de candidați și de 
susținători în cele 226 de comune ale județului, numărul alegătorilor 
fiind cuprins între 50 (Cutăișu) și 1.171 (Huedin). Astfel, în realitate 
nu au loc alegeri, nefiind exprimat nici măcar un vot896. 

Numit imediat după instalarea guvernului Alexandru Averescu, 
în 8 aprilie 1926, prefectul Marcian Căluțiu își începe mandatul 
dizolvând consilii locale. În lipsa cunoașterii activității consiliilor 
locale, actele de dizolvare nu puteau urmări altceva decât interese 
politice. Așadar, fostul prefect al județului Târnava Mică dizolvă, 
contrar legii, câteva consiliile locale, în urma unor controale ce pot fi 
considerate cel puțin tendențioase. 
891 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 4 din 4 martie 1926.
892 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 71/1922, nepaginat.
893 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 256/1926, nepaginat.
894 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 606/1933, nepaginat.
895 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 789/1936, f. 9.
896 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 256/1926, nepaginat.
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Spre exemplu, în urma unui astfel de control, prefectul, membru 
al Partidului Poporului, descoperă că doi consilieri locali sunt 
„debitanți de beuturi spirtoase și ca atare sunt incompatibili, iar 
primarul ales este incapabil și nedemn pentru acest post”. În plus, 
deoarece și majoritatea consiliului „a recunoscut că actualul consiliu 
nu reprezintă voința populației comunei”, prefectul, folosind și 
alte motivații, dizolvă în 30 aprilie 1926 consiliul local al comunei 
Ciucea, numește o comisie interimară și stabilește organizarea de 
noi alegeri comunale897.

La 27 aprilie 1926, același prefect dizolvă, de această dată cu temei 
legal, consiliul local al comunei Cara, din cauză că „prin hotărârile 
luate compromite interesele administrațiunei ce i s-a încredințat”898. 
Noul prefect dizolvă, la 12 mai 1926, și consiliul local al comunei Pata, 
sub aceeași motivație. Marcian Călutiu dizolvă apoi, în 4 august 1926, 
și consiliul local Rîșca, chiar dacă la 22 mai 1926 acesta și-a prezentat 
„abzicerea, pe motiv de incapacitate de serviciu”899. 

Consilierii comunali din Buteni demisionează motivând 
„incapacitatea de serviciu”, însă actul acestora survine ca urmare 
a unei anchete care constatase că legislativul local „compromite 
interesele administrației”. Prefectul dizolvă consiliul, numește comisia 
interimară și stabilește pentru 2 octombrie 1926 data alegerilor900. La 
21 septembrie 1926, prefectul Căluțiu dizolvă și consiliul local din 
Lăpuștești, motivând că numai doi consilieri știu să scrie și să citească, 
dar și că primarul vinde băuturi spirtoase fără brevet și nu execută 
ordinele primite. Și consiliul local din Păniceni este dizolvat, din 
cauză că primarul „nu se interesează nici decât de afacerile comunei 
fiind cu totul incapace”901.

Însă același prefect Marcian Căluțiu va trebui să facă față 
rezistenței propriilor subordonați – prim-pretorii – în fața intenției 
sale abuzive de a dizolva în bloc aproape jumătate din consiliile 
897 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 9 din 22 aprilie 1926.
898 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 10 din 3 mai 1926.
899 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 24 din 19 august 1926.
900 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 26 din 2 septembrie 1926.
901 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 28 din 23 septembrie 1926.
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locale ale județului Cluj. În 15 iulie 1926, în cadrul unei conferințe 
administrative, se stabilește că 96 de consilii locale din totalul de 
220, „abătându-se de la prevederile legii pentru unificare adminis-
trativă, sunt a se dizolva”. Prefectul Căluțiu ordonă prim-pretorilor să 
efectueze controale și să înainteze rapoarte motivate „pentru a putea 
dispune”, însă o parte dintre prim-pretori solicită un nou termen, alții 
opinează că „nu sunt împrejurări care ar reclama dizolvarea consi-
liilor locale” sau că „nu pot escepționa nimic contra” consiliilor. Un 
prim-pretor care primise sarcina să dizolve șapte consilii comunale 
face mențiunea că deliberativele locale din plasa sa „satisfac datoriilor 
lor legale”, nefiind „vinovate de rea credință, neglijență sau de cazurile 
cuprinse în art. 273 din legea pentru unificarea administrativă”. Același 
funcționar de stat este de părere că aleșilor locali aflați în funcție mai 
ușor le poate „face educația în spiritul legii, decât unor elemente noi” 
și că „dizolvarea consiliilor ar provoca resentiment și nemulțumiri în 
populație și nu ar duce la nici un scop”902.

Uneori, noile alegeri nu puteau asigura prefectului atingerea 
obiectivului urmărit: instalarea unui consiliu și a unui primar loiali 
din punct de vedere politic. În plus, alegerile repetate afectau semnifi-
cativ bugetele locale și pe cel județean, deoarece, potrivit dispozițiilor 
legii pentru unificarea administrativă, aceste cheltuieli, cu excepția 
celor pentru tipărirea buletinelor de vot, se suportau din bugetul 
comunei sau al județului, după caz. Apoi, prim-pretorii depășeau 
deseori, cu ocazia alegerilor, sumele destinate acoperirii cheltuielilor 
cu transportul la sate și solicitau prefectului suplimentarea acestor 
bugete de cheltuieli903. În cazul consiliul local Pata, de pildă, consiliul 
nu a fost ales din lipsă de candidați, fiind depusă o singură listă, și 
aceea „a fost declarată nulă”904. Consilierii locali din comuna Ciurila, 
deși au fost aleși, demisionează înainte de constituirea consiliului, 
„considerându-se necapabili a conduce destinele comunei”. Așadar, 
prefectul este nevoit să dizolve, în 25 octombrie 1926, consiliul local 

902 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 240/1926, nepaginat.
903 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 189/1925, nepaginat.
904 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 30 din 7 octombrie 1926.
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(chiar și neconstituit) și să însărcineze fosta comisie interimară cu 
administrarea comunei905. 

Prefectul nu putea să abuzeze în orice situație de dreptul său 
de a dizolva consiliile locale, putând fi avertizat chiar să nu o 
facă, nici măcar din exces de zel. Într-o circulară din 11 ianuarie 
1926, Ion I. C. Brătianu, președintele Consiliului de Miniștri și 
ministru de interne, atrăgea atenția prefecților liberali să instituie 
comisii interimare numai în comunele care au suferit importante 
modificări teritoriale. În cazul celorlalte localități, consiliile locale 
vor putea fi dizolvate și înlocuite de comisii interimare numai în 
cazuri excepționale și doar dacă sunt necesare sau pentru o mai bună 
administrare. Prim-ministrul chiar le recomanda prefecților ca în 
aceste cazuri să acționeze cu „toată obiectivitatea și prudența”906. 

Mai mult decât atât, în 27 august 1927, ministrul de interne 
Richard Franasovici, reprezentant al „tinerilor liberali”, într-o circulară 
cu caracter confidențial transmisă prefecților, arăta că a fost nevoit 
să admită o mare parte a contestațiilor depuse împotriva deciziilor 
prefecților de dizolvare a consiliilor locale, din cauza viciilor de fond 
și de formă. Pentru a remedia această stare de fapt care „aduce o gravă 
atingere prestigiului autorității administrative din județe” și „creează 
o continuă nesiguranță în administrația intereselor comunale”, 
ministrul le solicita imperios subordonaților săi ca în viitor să execute 
cu strictețe directivele ministerului în materie. Ministrul de interne 
transmitea, anexată circularei, și procedura detaliată de dizolvare 
a deliberativelor locale. Sub nici o formă, arăta acesta, nu se poate 
fixa odată cu decizia de dizolvarea și data alegerilor, întrucât decizia 
poate fi atacată cu recurs, ea nefiind deci definitivă. Reaua-credință 
ori luarea unor hotărâri politice de corp constituit sau contra intere-
selor generale ori a ordinii de stat trebuie demonstrate prin înscrisuri, 
dovezi sau martori, sublinia ministrul liberal de interne. Richard 
Franasovici adăuga că numai printr-o „strictă și sinceră” aplicare a 
procedurilor ce privesc aceste dizolvări „se va putea asigura acestor 

905 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 32 din 11 noiembrie 1926.
906 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 210/1926, nepaginat.
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corpuri elective o viață normală și continuă de 8 ani, astfel cum a fost 
în intențiunea și spiritul legiuitorilor din 1925”907.

Legea pentru organizarea administrației locale din 1929 prevedea 
că un consiliu local sau consiliul județean poate fi dizolvat în trei 
situații: nu a putut fi constituit, numărul membrilor a scăzut la mai 
puțin de jumătate sau a adoptat hotărâri „politice, în corp constituit” 
sau contra siguranței statului. Dizolvarea consiliilor locale se poate 
cere, de această dată, de către președintele delegației județene sau al 
comitetului local de revizuire. Noile alegeri trebuie să fie organizate în 
termen de cel mult două luni de la data rămânerii definitive a deciziei 
de dizolvare908.

Dizolvarea consiliilor locale era solicitată uneori chiar de cetățeni. 
În 1 ianuarie 1929, o organizație locală a Partidului Național Țărănesc 
își alege noua conducere, ocazie cu care constată că „poporul roagă 
pe Onoratul Domn Prefect ca să binevoiască a schimba tot consiliul 
comunal pentru că nu mai poate suferi ca să ne conducă și în ziua de 
azi tot liberalii”909. Localnicii se adresau prefectului pentru ca acesta 
să dizolve consiliul local doar pentru motivul că „oamenii nu sunt 
mulțumiți cu actualul Consiliu”910. 

Administrarea localităților și a județului prin aceste comisii 
interimare era extrem de dificilă în lipsa oricărei reglementări cu 
privire la aceste organe. Nici competențele comisiei interimare 
județene nu erau stabilite prin vreun act normativ. Din această cauză, 
în 6 septembrie 1929, Ministerul de Interne „a dispus” ca prefectul să 
conducă acest organism provizoriu911.

În baza Înaltului decret regal nr. 4.036 din 7 decembrie 1929912, 
consiliile județene, municipale și comunale care nu fuseseră dizolvate 
până la acea dată, potrivit legii pentru organizarea administrației 

907 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 412/1929, nepaginat.
908 Lege pentru organizarea administraţiunii locale, în „Monitorul Oficial”, nr. 170 din 
2 august 1929.
909 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 363/1929, nepaginat.
910 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 373/1929, nepaginat.
911 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 438/1930, nepaginat.
912 Monitorul Oficial, nr. 274 din 9 decembrie 1929.
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locale, sunt dizolvate de drept. În consecință, prefectul județului Cluj 
numește comisii interimare în comunele rurale, care să administreze 
interesele comunale până la alegerea și instalarea noilor consilii913.

În baza decretului regal nr.  1.598 din 11 mai 1931, atribuțiile 
președintelui delegației consiliului județean sunt preluate de 
prefectul județului914. Apoi, tot sub mandatul guvernului Nicolae 
Iorga, începând din 15 iulie 1931 și până la adoptarea unei noi legi 
administrative, pentru „a putea răspunde nevoilor de economie și 
ordine administrativă”, prefectul va putea decide, din nou, dizolvarea 
consiliilor locale, inclusiv pentru motivul de „rea administraţie sau 
rea gospodărie”915. Pentru executarea celor dispuse, în toamna anului 
1931, din cauze de „rea administrație și gospodărie” sau pentru că „au 
compromis interesele administrației comunale ce li s-au încredințat”, 
prefectul Emil Colbazi dizolvă consiliile locale în doar două luni și 
revocă din funcție primarii și ajutorii de primari din 205 de comune 
din totalul de 224916. 

În 3 iunie 1931, prefectul Emil Colbazi, în temeiul legii adminis-
trative, demarează o anchetă împotriva a paisprezece primari și, 
totodată, îi suspendă neîntemeiat din funcție sub acuzația de propagare 
de „idei politice subversive”. Dispoziția legală face referire la posibi-
litatea ca primarii să poată fi suspendați doar dacă sunt „vinovați 
de abateri grave de la datorie”. În aceeași zi, prefectul suspendă, fără 
temei legal, și un viceprimar, pentru „cuvinte injurioase la adresa 
Domnului prim-președinte Nicolae Iorga” și „pentru că nutrește idei 
opuse ideilor guvernului” iar astfel „periclitează liniștea populației”917. 

Alături de astfel de abordări, nu surprinde nici faptul că prefectul 
Emil Colbazi, felicitându-l pe prim-ministru cu ocazia zilei de naștere, 
în 18 iunie 1931, îl numește pe acesta „apostol” și „simbolul unității 

913 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 431/1930, nepaginat.
914 „Monitorul Oficial”, nr. 108 din 12 mai 1931.
915 Articol unic, Lege pentru modificarea unor dispoziţiuni din Legea pentru organi-
zarea administraţiei locale și din Legea organizării administraţiunii municipiului 
București, în „Monitorul Oficial”, nr. 161 din 15 iulie 1931.
916 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 20 din 24 septembrie 1931.
917 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 522/1931, nepaginat.
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noastre dinainte de marea unire”918. Tot aici se pot înscrie și alte acte 
săvârșite de prefectul județului Cluj. În iulie 1931, comisia interimară 
a județului Cluj achiziționează 100 de exemplare ale uneia dintre 
lucrările lui Ștefan Meteș, Bibliografia operelor lui Nicolae Iorga. Viața 
și activitatea sa, autorul fiind la acea dată tocmai subsecretar de stat 
la Ministerul de Interne și superior ierarhic nemijlocit al prefectului 
Colbazi919.

După instalarea guvernului Nicolae Iorga în primăvara anului 
1931, Emil Colbazi, abia numitul prefect al județului Cluj, preia și 
calitatea de președinte al delegației consiliului județean, în urma 
modificării legii administrative. Astfel, prefectul convoacă, în 18 
mai 1931, o ședință extraordinară a consiliului județean pentru 
a comunica, printre altele, prevederile actului normativ (Înaltul 
decret regal nr.  1.598 din 11 mai 1931920). Apoi, în 2 iunie 1931, 
ministrul de interne al guvernului Nicolae Iorga dizolvă consiliul 
județean și delegația județeană în baza unui raport al prefectului 
Colbazi, „prin care se constată că consiliul județean împreună cu 
delegațiunea județeană au luat hotărâri politice în corp constituit”. 
Prin aceeași decizie, ministrul numește comisia interimară formată 
din Pop Vasile, avocat, Sebastian Stanca, asesor consistorial, Vicențiu 
Pandrea, preot, Francisc Szász, proprietar și Eugen Dunca, avocat, 
cel care avea să devină, doi ani mai târziu, prefectul județului921. 
Membrii delegației județene declaraseră anterior că „învinuirile 
aduse nu sunt întemeiate, deoarece nici consiliul județean, nici 
delegația consiliului județean nicicând n-au făcut un act politic”922. 
Este de remarcat aici o cultură politică precară în rândul aleșilor 
județeni, toate deciziile unui for politic fiind eminamente politice. 
„Având în vedere modul cum înțelege consiliul comunal al munici-
piului Cluj să-și îndeplinească obligațiunile ce-i sunt conferite prin 
legi și regulamente”, același ministru de interne dizolvă, în 13 iunie 
918 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 524/1931, nepaginat.
919 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 525/1931, nepaginat.
920 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 11 din 20 mai 1931.
921 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 12 din 11 iunie 1931.
922 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 14 din 9 iulie 1931.
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1931, și deliberativul municipiului Cluj și numește în locul acestuia 
un comitet interimar923.

Dar administrația județului Cluj este bulversată complet abia 
anul următor. La inițiativa guvernului Alexandru Vaida Voevod, prin 
Înaltul decret regal nr.  2.747 din 20 septembrie 1932, legea pentru 
organizarea administrației locale este din nou modificată924. Ca 
urmare, dizolvările consiliilor județene anterioare modificării din 
15 iulie 1931 a legii administrative sunt considerate, retroactiv, nule 
de drept. Se repunea în drept, deci, vechiul consiliu județean, care era 
și ultimul ales. În consecință, noul prefect, Liviu Dan, convoacă, în 
3 octombrie 1932, consilierii județeni pentru data de 11 octombrie 
1932925, ocazie cu care consilierii decid să-și păstreze funcțiile avute 
în comisiile de specialitate înainte de dizolvare926. 

Instabilitatea deliberativului clujean nu se oprește aici. Tânărul 
avocat Corneliu Anca, viitor prefect liberal al județului, contestă în 
fața comitetului local de revizuire procedura de constituire a delibera-
tivului, având și câștig de cauză927. Așadar, comitetul local de revizuire 
anulează în 15 noiembrie 1932 constituirea consiliului județean din 
11 octombrie 1932. În consecință, prefectul convoacă din nou consilierii 
județeni în ședință de constituire pentru data de 21 decembrie 1932. De 
data aceasta, se supune la vot – și se aleg prin vot secret – președintele 
consiliului, membrii delegației permanente, precum și celelalte funcții 
în comisii928. În ședința de constituire, consilierul Simion Tămaș, 
membru al PNȚ, declara că dizolvarea s-a făcut ilegal și „neomenos”, 
constatând o lipsă de respect față de adversarii politici, „patimi politice” 
între partide și instabilitate. De asemenea, fostul prefect al județului 
Cluj arăta că „vina acestei situații o are tânăra administrație”929. 

923 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 523/1931, nepaginat.
924 „Monitorul Oficial”, nr. 221 din 21 septembrie 1932.
925 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 20 din 3 octombrie 1932.
926 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 21 din 13 octombrie 1932.
927 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 658/1934, nepaginat.
928 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 25 din 5 decembrie 1932 și „Monitorul 
Oficial al județului Cluj”, nr. 26 din 22 decembrie 1932.
929 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 658/1934, nepaginat.
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Așadar, județul Cluj a fost lipsit timp de peste șase luni de 
administrație ca rezultat al dorinței guvernelor de a controla 
administrațiile județene.

În luna iunie a anului 1932, toate comisiile interimare au fost 
înlocuite cu altele noi930. În 5 noiembrie 1932, prefectul Liviu Dan 
raporta ministrului de interne că va organiza alegeri în 228 de 
comune, deoarece în toate acestea funcționau comisii interimare931. 

Cel puțin în problematica dizolvării consiliilor locale, guvernul 
condus de Alexandru Vaida Voevod, instalat în 6 iunie 1932, 
urmărește o concepție nouă: reinstalează toate consiliile județene și 
orășenești, precum și unele consilii comunale, considerând că dizol-
varea lor s-a făcut contrar legii. Mai mult, guvernul național-țărănist 
este preocupat de intelectualizarea administrației, urmărind să creeze 
un curent prin care intelectualii de la sate să accepte funcții onorifice 
– rațiunea fiind economia bugetară – de primari sau consilieri locali. 
În privința dizolvărilor de consilii, guvernul înțelege să se mențină în 
cadrul legii administrative din 1929, așa încât „să nu se mai permită 
dizolvări cu ușurință, după cum permite legea Argetoianu din 
1931”932. Nici după 3 mai 1933 consiliile locale și judeţe nu mai pot 
fi dizolvate de prefect, respectiv de Ministerul de Interne pentru 
„rea administraţie”, repunându-se astfel în vigoare dispoziţiile legii 
din 3 august 1929933.

În 14 noiembrie 1933, se instalează guvernul liberal condus 
de I. G. Duca, care îl numește în 17 noiembrie pe liberalul Eugen 
Dunca la conducerea prefecturii clujene. Peste puțin timp, în 
12 decembrie 1933, motivând existența unei anchete adminis-
trative aflate în derulare, ministrul de interne suspendă activitatea 
consiliului județean al județului Cluj. Toate acestea îi determină 
pe consilierii județeni ai PNȚ să conteste, în 16 decembrie 1933, 
930 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 5 din 4 martie 1933.
931 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 582/1932, nepaginat.
932 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 658/1934, nepaginat.
933 Lege pentru abrogarea unor dispoziţiuni din „legea pentru modificarea unor dispo-
ziţiuni din legea pentru organizarea administraţiunii locale” în „Monitorul Oficial”, 
nr. 100 din 3 mai 1933.
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legalitatea suspendării. Totodată, aceștia îl acuză pe noul prefect că 
„a introdus cea mai deșănțată politică de partid la prefectură, care a 
devenit un adevărat club politic, unde toată ziua, până seara târziu, 
roiesc oameni și figuri care n-au ce căuta acolo” și că autovehiculele 
județului se folosesc pentru campanie electorală. Până în 3 ianuarie 
1934, sub guvernarea lui I. G. Duca, în cele 228 de comune rurale 
ale județului, prefectul a suspendat din funcție nouă primari și a 
dizolvat opt consilii locale, iar comitetul local de revizuire, doar 
patru consilii locale934. 

Potrivit legii pentru modificarea unor articole din legea pentru 
organizarea administrației locale din 18 martie 1934, preotul satului 
este din nou, alături de învățător, membru de drept al consiliului 
local. Medicul uman, medicul veterinar, agronomul și inginerul silvic 
făceau și ei parte din deliberativul local, însă doar în localitățile în 
care acești funcționari de stat își aveau reședința. După instalarea 
guvernului Gheorghe Tătărescu în 1934, toate consiliile județene sunt 
dizolvate de drept prin legea modificatoare a unor articole din legea 
pentru organizarea administrației publice locale din 1929935. 

Apoi, în 24 iunie 1934, noul guvern organizează alegeri județene, 
la Cluj liberalii reușind să ocupe 19 din cele 30 de mandate de consilieri 
județeni, celelalte revenind național-țărăniștilor936. În 9 aprilie 1936, 
ministrul de interne Ion Inculeț numește o nouă comisie interimară 
și pentru municipiul Cluj, cu Nicolae Drăgan președinte, respectiv 
Corneliu Anca și Octavian Buzea vicepreședinți937. Guvernul condus 
de Octavian Goga dizolvă, în 6 ianuarie 1938, toate consiliile rurale, 
urbane, municipale și judeţene, urmând a organiza noi alegeri938.

În 1929, erau frecvente demisiile unor primari (aleși din 
rândul consilierilor) din motiv de boală, incapacitate sau din 
cauza unor aspecte de ordin material. Aceștia motivau că, „prin 
934 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 658/1934, nepaginat.
935 „Monitorul Oficial”, nr. 65 din 18 martie 1934.
936 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 659/1934, nepaginat.
937 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 762/1936, f. 480.
938 Decret-Lege pentru dizolvarea consiliilor comunale și judeţene, în „Monitorul 
Oficial”, nr. 5 din 6 ianuarie 1938.
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îndeplinirea agendelor de primar, rămân în restanță cu lucrurile 
(mele) economice”939 sau că nu mai pot îndeplini funcția de primar 
fără să-și facă „pagubă însemnată” în gospodăria proprie940. 

Inclusiv Teodor Șușman înaintează prefectului, în 30 august 
1927, demisia sa din funcția de primar al comunei Răchițele. Cel ce 
avea să devină celebru pentru opoziția sa față de regimul comunist 
arăta că: „o bună parte din locuitorii comunei pe temă politică agită 
contra mea încât nu-mi pot menține autoritatea de primar, totodată și 
treburile mele multe particulare mă rețin de la exercitarea funcțiunii 
de primar și numai din leafa de primar nu pot trăi”941. Anterior, în 
29 iunie 1926, Teodor Șușman fusese suspendat din funcția de primar 
de către prefectul Marcian Căluțiu, membru al partidului Poporului, 
din cauza absentării de la o conferință administrativă. Întrucât și-a 
justificat absența, ținându-se cont și de faptul că „în contra prima-
rului consiliul comunal nu are nici o obiecțiune, declarându-se chiar 
pe deplin mulțumit față de el”, în 31 iulie 1926, Teodor Șușman este 
repus în funcția de primar942.

Și consilierii comunali din Dumbrava își depun, în 27 aprilie 1936, 
demisiile în fața prefectului. „Motivul demisiei este că suntem cu toții 
oameni singuri și afară de aceasta nu suntem capabili de a conduce 
interesele comunei”, arătau aleșii locali ai comunei. Prefectul județului 
le respinge, însă, cererile de demisie, invocând dispozițiile art. 44 alin. 1 
din legea administrativă, conform cărora mandatul este obligatoriu, iar 
demisiile pot fi acceptate doar în condițiile alin. 4 al aceluiași art. 44943. 
Într-adevăr, mandatul de consilier local era obligatoriu, iar cel ales nu 
putea demisiona decât după împlinirea vârstei de 60 de ani sau „în caz 
de boală continuă stabilită prin medicul oficial”944.

Consemnată încă de pe vremea ministeriatului lui Mihail 
Kogălniceanu, implicarea politică a prefecților în alegeri și rolul 
939 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 384/1929, nepaginat.
940 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 399/1929, nepaginat.
941 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 292/1927, nepaginat.
942 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 242/1926, nepaginat.
943 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 762/1936, f. 505–506.
944 Legea administrativă, în „Monitorul Oficial”, nr. 73 din 29 martie 1936.
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lor de agenți electorali ai guvernului a dat naștere „unei lungi și 
păguboase tradiții”945. Ministrul de interne Kogălniceanu declara în 
1869 că nu voia ca prefectul „să intervie în interesele particulare”, ci 
să fie „stimulator și dator a da impulsiune la progresul și dezvoltarea 
intereselor generale ale județului”. El însuși spunea: „sunt hotărât ca în 
administrație să nu fac politică”. Cu toate acestea, trimitea telegrame 
confidențiale prefecților prin care îi instruia cum să găsească vicii de 
formă în candidaturile opoziției pentru a le putea apoi respinge946. 

Un alt politician care dezavua, cel puțin declarativ, implicarea 
administrației în alegeri era conservatorul P. P. Carp. Politicianul 
declara în parlament, în 1887, că „această administrațiune nu este 
decât un imens aparat electoral” și că prefectul, comitetul permanent, 
subprefectul și primarul, toți „fac alegeri”. „Ce bine ar fi ca prefecții 
să nu mai ia parte la luptele electorale, ci să se ocupe numai de buna 
gospodărie a districtului lor fără prea multă privire la partid”, se 
gândea și Titu Maiorescu în 1882947. 

Deoarece primarii se aflau deseori în subordinea de facto a 
subprefectului, acesta putea bloca candidaturile pe care nu le agrea. 
De un asemenea tratament a avut parte și P. P. Carp însuși, atunci când, 
luând în calcul candidatura la funcția de primar în satul său, subpre-
fectul județului a încercat să-l determine să renunțe la candidatură948. 

Nici în Transilvania situația nu era diferită, administrația era 
și aici chemată să asigure succesul guvernului în alegeri. Alegerile 
parlamentare din martie 1922 sunt organizate de guvernul liberal, 
care reușește să obțină 222 de mandate, ceea ce reprezenta 60,16% din 
total949. Cu toate acestea, campania electorală a fost extrem de dificilă. 
În raportul adresat ministrului de interne despre derularea campaniei 
electorale în județul Cojocna, prefectul liberal Meteș menționează 
explicit că „administrația, acomodându-se instrucțiunilor” organizației 
945 Manuel Guţan, Op. cit., p. 127.
946 Ibidem, p. 215–216.
947 Ibidem, p. 216–217.
948 Ibidem, p. 222–223.
949 Ioan Scurtu, Istoria Partidului Țărănesc (1918–1926), București, Ed. Enciclopedică, 
2002. p. 114.
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locale a Partidului Național Liberal, a făcut „tot posibilul pentru 
reușita campaniei”. Potrivit prefectului Meteș, „s-a observat o 
nemulțumire generală din partea populației față de guvernarea de 
până acum a României Mari, atribuindu-se toate relele regimului 
nou”, astfel încât „chiar și unele candidaturi guvernamentale nu au 
putut întruni simpatiile alegătorilor”, guvernul obținând doar patru 
mandate din totalul de nouă. De asemenea, pentru contrapropagandă 
era nevoie de „agenți separați pentru fiecare comună”, iar jandar-
meria „a fost pe partea opoziției”. Prefectul Petru Meteș găsește și o 
explicație: „administrația cu toate stăruințele depuse nu ar fi putut 
schimba rezultatul și situația fără eventuale vărsări de sânge, fiind 
poporul atât de ațâțat din partea preoților chiar în biserici”, aceștia 
fiind agenți electorali ai Partidului Național Român950.

Prim-pretorul unei plase din județul Cojocna spunea explicit 
că, în urma dispozițiilor primite de la prefect și de la președintele 
organizației Partidului Național Liberal, a încercat să-i capaciteze 
pe săteni „să voteze cu guvernul”, să facă „tot posibilul ca să fie ales” 
candidatul guvernului951. Un alt prim-pretor, mărturisea că i-a fost 
imposibil „a transforma părerile în favoarea guvernului”952. 

După alegeri, în 1 iunie 1922, deputatul Partidului Național 
Român, Simion Nemeș, acuza prim-pretorul unei plase din județul 
Cojocna că abuzează de calitatea sa de șef al administrației din plasă, 
luând măsuri abuzive. Deputatul arăta că funcționarul se răzbună pe 
locuitorii plasei pentru că „nu au ascultat de ordinele sale pe vremea 
alegerilor generale și nu au votat pe candidatul guvernului, susținut 
de domnia sa și de întreaga administrație”. Acest lucru, considera 
deputatul Nemeș, „tinde să împiedice libera manifestare a alegăto-
rilor atunci când sunt chemați la aceasta de factorul constituțional de 
M. S. Regele”. În consecință, subprefectul județului ordonă, formal, 
o anchetă premergătoare cercetării disciplinare a prim-pretorului953. 

950 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 71/1922, f. 61.
951 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 71/1922, f. 66–68.
952 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 71/1922, f. 71.
953 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 89/1923, f. 659 și 669.
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În 1923, prefectul liberal al județului Cojocna, Petru Meteș 
candida în din circumscripția Ighiu. Aici aveau loc alegeri parțiale 
deoarece Alexandru Vaida Voevod, fiind ales în două circumscripții, 
a hotărât să accepte celălalt mandat. Organul Partidului Național 
Român din Cluj, „Patria”, anunța alarmant că „circumscripția Ighiu 
se află sub stare de asediu” și că „agenții electorali ai candidatului 
guvernamental cutreieră comunele și amenință populația cu urgia 
administrației” dacă va câștiga candidatul opoziției954.

În 25 august 1925, au loc alegeri pentru Camerele Agricole, 
organisme profesionale abia înființate, dar care urmau să benefi-
cieze de o reprezentare parlamentară specială. Partidul Țărănesc și 
Partidul Național Român prezintă liste comune și câștigă. Așa cum 
era de așteptat, opoziția unită câștigă în 41 de județe, iar Partidul 
Național Liberal, doar în 26, țărănimea reprezentând majoritatea 
corpului electoral955. 

Așadar, nici prefectura județului nu a repurtat un succes de 
această dată. Prim-pretorul plasei Huedin îi adresa subprefec-
tului, în 6 septembrie 1925, printr-o adresă confidențială, un 
raport despre „mersul operațiunilor de alegeri pentru camera de 
agricultură”. Acesta arăta că judecătorul care a condus alegerile, 
deși a fost rugat, nu le-a făcut nici un favor, dar în schimb toți 
notarii „au fost la culmea chemării lor”. Dacă nu au „putut 
produce un rezultat mai bun” în favoarea „listei oficiale”, aceasta 
a fost din cauză că notarii nu au suficientă autoritate în comună, 
iar unii primari nu i-au sprijinit, motiv pentru care prim-pretorul 
se angajează să îi înlocuiască pe aceștia, îndeosebi „în vederea 
proximelor alegeri”. Prim-pretorul nu uită să evidențieze în 
raportul său, nominal, pe toți aceia pe care i-a identificat ca fiind 
susținători ai opoziției, dar și pe cei care au sprijinit votarea „listei 
oficiale”, făcând mențiunea că fruntașii Partidului Maghiar au 
activat alături de reprezentanții puterii956. 

954 „Patria”, Cluj, nr. 35 din 20 februarie 1923.
955 Ioan Scurtu, Istoria Partidului Țărănesc..., p. 191.
956 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 159/1925, nepaginat.
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La alegerile parlamentare din 1926, în județul Cluj erau înscriși 
pe listele electorale 69.823 de alegători pentru Camera Deputaților 
și 1.879 pentru Senat957. Alegerile pentru Senat din 28 mai 1926, 
organizate de guvernul averescan prin prefectul Marcian Căluțiu, au 
fost câștigate la limită de Partidul Poporului, cu 47,45% din numărul 
total de voturi valabil exprimate. Pe locul secund s-a situat Partidul 
Național, cu 46,41% din voturi, liberalii obținând abia 0,71%, fiind 
clasați pe ultimul loc958. Aceste rezultate se înscriu în media națională, 
contribuind astfel la succesul general al Partidului Poporului. 
Calculate conform sistemului primei majorități, alegerile din 1926 
au adus Partidului Poporului 292 de mandate959, ceea ce reprezenta 
75,45% din numărul total.

În 1926 au avut loc și alegeri locale. Prefectul județului Cluj a 
primit ordin telegrafic cifrat de la subsecretarul de stat la interne 
Gheorghe Tătărescu să ia legătura cu parlamentarii pentru acțiunea 
ce urma să o organizeze cu ocazia alegerilor comunale960. După înche-
ierea alegerilor locale, ministrul de interne și prefectul au comunicat 
prin telegrame cifrate pentru a se pune de acord asupra respingerii 
contestațiilor depuse de locuitorii comunelor din județ961. Deputatul 
opoziției, Simion Nemeș, cerea prefectului județului să asigure 
ordinea necesară la o adunare publică din 14 februarie 1926, la care 
urma „a lumina poporul pentru alegerile administrative”. Prefectul 
Octavian Simu nu se opune, dar dispune ca la manifestare să participe 
și pretorul plasei962.

În anul 1927, au loc din nou alegeri parlamentare, organizate 
de guvernul condus de Ion. I. C. Brătianu. Imediat după ce i s-a 
adus la cunoștinţă subprefectului Octavian Simu că a fost delegat să 
exercite funcția de prefect, acesta primește și sarcina să pregătească 
organizarea alegerilor. Este interesant de observat că noul prefect se 
957 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 256/1926, nepaginat.
958 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 256/1926, nepaginat.
959 „Monitorul Oficial”, nr. 122 din 4 iunie 1926.
960 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 256/1926, nepaginat.
961 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 233/1926, nepaginat.
962 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 217/1926, nepaginat.
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și grăbește să îndepărteze, printr-o declarație acordată presei locale, 
orice posibilă suspiciune de implicare a sa în susținerea partidului de 
guvernământ: „Pe mine noul guvern m-a însărcinat, prin decret, cu 
conducerea administrativă a județului. Pot avea legătură cu alegerile 
doar în limita celor stabilite pentru autoritățile administrative: 
organizarea la nivel tehnic (...). Cu politica nu am nici o legătură (...). 
Cu asta am fost însărcinat și așa i-am instruit și pe prim-pretori”963. 

Prefectul Octavian Simu va fi înlocuit, înaintea desfășurării 
alegerilor, cu inspectorul general administrativ Victor Hodor, însă, 
chiar și așa, liberalii nu reușesc să câștige alegerile în județ. În județul 
Cluj, alegerile pentru Senat din 10 iulie 1927 sunt câștigate de PNȚ 
cu 56,87% din voturi, urmat de PNL cu 23,36%, Partidul Poporului 
obținând doar 1,43%964. Totuși, guvernul este salvat de alte județe, 
obținând un rezultat național de 62% din totalul voturilor.

În 19 noiembrie 1928, în pregătirea alegerilor, ministrul de interne 
Alexandru Vaida Voevod scria prefecților, arătându-le că „guvernul 
actual, ca emanațiunea unui partid care a luptat în opoziție, cu atâta 
îndârjire, pentru principiul deplinei libertăți a alegerilor, are astăzi, 
cu atât mai vârtos, îndatorirea de a respecta și apăra sincer această 
libertate, pentru ca ea să ajungă a fi o realitate”965. În consecință, 
prefectul liberal al județului Cluj, Adam Popa, ascultând îndemnul 
șefului său ierarhic, dar și „în urma tristelor experiențe din trecut”, ia 
măsuri „ca organele administrative și jandarmeria să nu influențeze 
cu nimic libertatea alegerilor”966. 

Chiar și în aceste condiții, Partidul Național Țărănesc obține la 
Cluj o victorie zdrobitoare. Deja în timpul desfășurării alegerilor, 
prefectul Adam Popa îi raporta telegrafic ministrului de interne că 
„în județul Cluj alegerile decurg în cea mai perfectă ordine și cu o 
însuflețire nemaivăzută până acum, alegătorii prezentându-se în mare 
număr sub drapel”. Prefectul îl informa pe ministru că reprezentanții 

963 „Újság”, Cluj, nr. 126 din 9 iunie 1927.
964 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 289/1927, nepaginat.
965 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 437/1930, nepaginat.
966 „Monitorul Oficial al județului Cluj”, nr. 12 din 10 aprilie 1930.
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partidelor de opoziție sunt prezenți la secțiile de votare, făcându-i 
totodată și scurte rapoarte despre desfășurarea alegerilor în județele 
Sălaj, Someș, Năsăud, Mureș, Turda, Alba și Târnava Mică967.

La alegerile pentru Camera Deputaților din decembrie 1928, la 
Cluj se înregistrează următoarele rezultate: PNȚ – 74,81%, PNL – 
0,9%, Partidul Poporului și Partidul Național iorghist – 1,04%, Liga 
Apărării Naționale Creștine – 0,61%, Blocul Muncitoresc Țărănesc 
– 1,06% și Partidul Maghiar – 19,68%. Tot în decembrie 1928, rezul-
tatul alegerilor pentru Senat în județul Cluj a fost următorul: PNȚ 
– 96,35%, PNL – 0,01%, Partidul Poporului și Partidul Național 
iorghist – 2,08%968. Așadar, și Clujul își aduce contribuția pentru a 
asigura guvernului condus de Iuliu Maniu o majoritate parlamentară 
confortabilă, rezultatele finale la nivel național aducând PNȚ-ului 
77,76% din voturi.

Și înaintea alegerilor locale și județene convocate de guvernul 
Iuliu Maniu pentru 5 februarie 1930, ministrul de interne Alexandru 
Vaida Voevod îndemna prefecții să fie „călăuziți de cea mai strictă 
legalitate”, să evite „orice măsuri care ar putea fi interpretate de către 
partidele de opoziție ca provocatoare”, dar să ia „energice măsuri” 
pentru menținerea liniștii publice969. La alegerile pentru consiliul 
județean, Partidul Național Țărănesc iese victorios, obținând 68,05%, 
Partidul Maghiar, 25,64%, iar Partidul Național Liberal, 6,30% din 
voturi. Național-țărăniștii vor ocupa, în acest fel, 26 de locuri de 
consilieri județeni, celelalte 10 fiind atribuite Partidului Maghiar970.

Ziarul de stânga „Munkás Újság” relata buna intenție a prefectului 
Emil Colbazi de a asigura libertatea totală a alegerilor din vara anului 
1931. Astfel, deoarece social-democrații clujeni aveau același interes, 
câțiva tovarăși s-au prezentat la prefect pentru a-și exprima protestul 
față de împiedicarea, de către jandarmi, a organizării ședințelor și a 
desfășurării campaniei electorale a partidului lor. Prefectul Colbazi 

967 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 437/1930, nepaginat.
968 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 437/1930, nepaginat.
969 „Clujul”, Cluj, nr. 2–5 din 2 februarie 1930.
970 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 526/1931, nepaginat.
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declară că intenția fermă a guvernului este să organizeze alegeri 
„civilizate” și tocmai de aceea libertatea alegerilor și a întrunirilor nu 
poate fi îngrădită de nimeni. „Ieri am dat un ordin foarte strict coman-
damentului jandarmeriei, să nu împiedice desfășurarea întrunirilor și 
propaganda. În cazul în care, contrar ordinelor mele, ar apărea astfel 
de situații, rog să se noteze numele acelei autorități precum și eveni-
mentul și în toate aceste cazuri voi sancționa drastic pe cei ce mi-au 
încălcat ordinele. Intenția noastră este ca aceste alegeri să exprime 
voința națiunii și de aceea dorim să asigurăm libertatea deplină a 
luptei electorale”, adăuga prefectul județului Cluj, Emil Colbazi971. 

Nimic mai fals, însă. Dovada implicării fățișe și totale a apara-
tului administrativ în alegeri în favoarea partidului de guvernământ o 
produce însuși Emil Colbazi. În 16 iunie 1931, primind mulțumiri și 
felicitări din partea ministrului de interne „pentru rezultatul obținut”, 
prefectul Colbazi adresează la rândul său mulțumiri prim-pretorilor, 
notarilor și primarilor pentru că au „lucrat cu multă abnegațiune și cu 
mult tact pentru reușita listei Uniunii Naționale”. Prefectul admite că, 
în urma alegerilor, autoritatea prim-pretorilor, notarilor și primarilor 
„în multe locuri este știrbită”, iar pentru recâștigarea autorității este 
nevoie de „o muncă cât se poate de intensivă”972. 

Într-adevăr, în județul Cluj, la alegerile pentru Camera 
Deputaților din 1 iunie 1931, Uniunea Națională, cu un rezultat de 
23,54%, se situa pe locul secund, după PNȚ, care a obținut 23,96% 
din sufragii. Succesul listei guvernului fusese categoric, toate 
celelalte partide politice, exceptând Partidului Maghiar, situându-se 
la mare distanță față de Uniunea Națională: PNL – 4,26%, Partidul 
Poporului – 5,41%, Liga Apărării Naționale Creștine – 1,69%, Blocul 
Muncitoresc și Țărănesc – 5,54%, Partidul Social Democrat – 4,63%, 
Partidul Evreiesc – 3,89%, Partidul Țărănesc Nicolae Lupu – 5,04%, 
Gruparea Corneliu Zelea Codreanu – 1,29%, Partidul Maghiar – 
21,38%. Alegerile pentru Senat din 4 iunie 1931 s-au finalizat cu 
următoarele rezultate: Uniunea Națională – 32,03%, PNȚ – 29,46%, 

971 „Munkás Újság”, Cluj, nr. 110 din 17 mai 1931.
972 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 523/1931, nepaginat
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Partidul Poporului – 2,56%, Partidul Maghiar – 31,47%, PNL – 
3,18%, Liga Apărării Naționale Creștine – 1,27%973. Coaliția politică 
„Uniunea Națională”, la care participau și liberalii lui I.  G.  Duca, 
a câștigat alegerile pentru Adunarea Deputaților, cu 47,49% din 
numărul total de voturi valabil exprimate974. Fără aplicarea princi-
piului „primei majoritare”, guvernul Nicolae Iorga ar fi obținut 
pentru „Uniunea Națională” doar 187 de mandate, în loc de 289, 
ceea ce l-ar fi obligat pe prim-ministru să-și depună mandatul și să 
permită formarea unui guvern de coaliție975.

În 14 iunie 1932, noul prim-ministru și ministru de interne, 
Alexandru Vaida Voevod, transmitea noilor prefecți un mesaj potrivit 
căruia misiunea guvernului era de a garanta libertatea alegerilor și că 
propaganda politică se va putea desfășura, în cadrul normelor legale, 
doar dacă funcționarii „dau dovadă de respect față de legalitate”. În 
caz contrar, aceștia vor fi trimiși în judecata instanțelor penale976. 

În ciuda acestor deziderate, imediat după finalizarea alegerilor 
pentru Camera Deputaților, în 17 iulie 1932, prefectul național-
țărănist Liviu Dan transmitea o circulară fulger tuturor prim-preto-
rilor prin care le cerea să comunice imediat, prin baterea tobei, în 
fiecare comună din plasă, că Partidul Național Țărănesc a obținut 
„majoritatea zdrobitoare pe întreaga țară” și să ia măsuri „personal 
prin organele administrative ca toți alegătorii pentru Senat să se 
prezinte la vot” în 20 iulie. Chiar dacă PNȚ a obținut, într-adevăr, 
274 de mandate pentru Cameră Deputaților, comparativ cu cele 28 
de locuri adunate de Partidul Liberal al lui I. G. Duca, această acțiune 
este, totuși, una specifică campaniilor electorale, derulându-se, 
contrar legii, în timpul desfășurării alegerilor. 

În ziua votării, prefectul județului Cluj comunica ministrului 
de interne că „impresia noastră generală este că rezultatul va 
aduce partidului guvernamental majoritatea din totalul voturilor”, 
973 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 519/1931, nepaginat.
974 „Monitorul Oficial”, nr. 134 din 10 iunie 1931.
975 Sorin Radu, Modernizarea sistemului electoral din România (1866–1937), Iași, 
Ed. Institutul European, 2005, p. 209.
976 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 575/1932, nepaginat.
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avansând chiar un rezultat posibil de 60%. De altfel, chiar ministrul 
de interne ceruse ca prefecții să-i comunice „impresia” lor asupra 
rezultatului alegerilor. Previziunile prefectului nu se vor confirma. 
La alegerile pentru Camera Deputaților din iulie 1932, la Cluj se 
obțin următoarele rezultate: PNȚ – 38,73%, PNL Duca – 8,36%, 
Partidul Național Agrar Gogist – 3,70%, Uniunea Națională – 1,47%, 
PNL Gheorghe Brătianu – 4,72%, Partidul Social Democrat – 4,42%, 
Partidul Țărănesc Nicolae Lupu – 8,99%, Partidul Evreiesc – 3,90%, 
Partidul Maghiar – 19,05%, Partidul Sfatul Negustoresc – 5,56%, 
Partidul Conservator – 1,12%, Partidul Poporului – 0,99%. La 
Senat, rezultatele au fost mai bune pentru lista guvernului: Partidul 
Maghiar – 24,28%, PNȚ – 55,28%, Partidul Țărănesc dr. Nicolae 
Lupu – 6,84%, PNL Gheorghe Brătianu – 2,35%, PNL – 7,13%, 
Partidul Sfatul Negustoresc – 4,09%977.

Ministrul de interne Ion Inculeț cerea și el prefecților, în 1933, 
să asigure cu strictețe legalitatea procesului electoral, să trateze toate 
partidele în mod egal și să interzică presiuni asupra alegătorilor, 
fiind personal răspunzători pentru „orice ingerințe care ar stingheri 
libertatea de propagandă”978. De altfel, în 1934, unii prim-pretori 
din județul Cluj comunicau cu surprindere prefectului că, deși este 
campanie electorală, „n-a fost nici un fel de bătaie sau încăierare”979.

Cotidianul „Patria” îl critica în vara anului 1937 pe prefectul 
liberal Eugen Dunca pentru convocarea – înainte de alegeri – de 
„consilii prefectorale” cu funcționarii și intelectualii satelor, „ca 
să facă... administrație la spartul târgului”980. Guvernul Gheorghe 
Tătărescu nu va reuși să se impună categoric în alegerile din 1937 din 
județul Cluj. În 22 decembrie 1937, alegerile pentru Senat aduc PNL 
55,06% din voturi, Partidului Național Creștin, 3,11%, PNȚ, 27,04%, 
Partidului „Totul pentru Țară”, 8,27%. În 20 decembrie 1937, alegerile 
pentru Camera Deputaților din județul Cluj confirmă următoarele 

977 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 606/1933, nepaginat.
978 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 644/1933, nepaginat.
979 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 667/1934, nepaginat.
980 „Patria”, Cluj, nr. 136 din 24 iunie 1937.
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rezultate: PNL – 27,05%, Partidul Național Creștin – 2,89%, PNȚ 
– 33,54%, Partidul „Totul pentru Țară” – 10,27%, PNL Gheorghe 
Brătianu – 2,51%, Partidul Maghiar – 21,07%, Partidul Poporului – 
0,44%, Partidul Social Democrat – 1,58%, Partidul Țărănist Radical 
– 4,03%, Partidul Evreiesc – 3,13%981. 

Prefectura județului Cluj la instalarea 
regimului autoritar

În ianuarie 1938, imediat după instalarea guvernului național-creștin, 
au fost schimbați din funcții președintele comisiei interimare a 
județului Cluj, viceprimarul municipiului Cluj și președintele 
Camerei de muncă. Presa relata că o parte din funcții „nu au fost 
până în momentul de față completate cu oamenii regimului” și că 
funcția de chestor al poliției ar putea fi ocupată de „electorul gogist 
căpitanul Ignat”, dar fiind posibilă și numirea acestuia în funcția 
de președinte al Camerei de comerț și industrie982. În aceleași zile, 
este semnat și decretul de dizolvare a tuturor consiliilor locale și 
județene, acestea urmând a fi înlocuite cu comisii interimare. 
Deoarece „partidul național-creștin nu a avut decât 800 și ceva 
de voturi (...) prefecții gogiști au pornit o adevărată vânătoare cu 
arcanul pentru a capta partizani, la orașe și la sate”. Un prefect din 
Ardeal constata că are nevoie de peste 2.000 de persoane pentru a le 
propune în comisiile interimare983.

Regele Carol al II-lea decretează, la 10 februarie 1938, că până 
la adoptarea unei noi legi administrative toate actele juridice și 
administrative ale consiliilor județene se vor exercita de prefecți984. 
Prin decizia ministrului de interne nr. 2.111 din 11 februarie 1938, 
se revocă comisia interimară județeană, iar prin decizia nr. 2.113 din 

981 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 839/1937, nepaginat.
982 „Patria”, Cluj, nr. 3 din 5 ianuarie 1938.
983 Idem.
984 „Monitorul Oficial”, nr. 39 din 17 februarie 1938.
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13 februarie 1938, prefectul județului Cluj este însărcinat să gireze 
provizoriu „afacerile județului”985.

În 24 februarie 1938, votarea noii Constituții s-a făcut în deplină 
„organizare”, funcționarii din județ fiind conduși de șefii instituțiilor, 
in corpore, la o oră dinainte stabilită la secțiile de votare986. Plebiscitul 
organizat la Cluj a condus la următoarele rezultate: din 86.318 de 
votanți, 86.277 au votat pentru și doar 41, împotriva noii Constituții987. 
Apoi, toți funcționarii publici din Cluj au depus jurământul pe noua 
Constituție. Celor care ar fi refuzat, nu li s-ar fi plătit salariul până 
la depunerea jurământului988. Urma ca înaintea Paștelui, conform 
unei hotărâri a Consiliului de Miniștri, toți funcționarii să se 
împărtășească989.

În cadrul ședințelor Comisiei de colaborare, din care fac parte 
prefectul și șefii structurilor militare și de ordine publică din județ, se 
iau măsuri extreme împotriva agitațiilor „continue a foștilor membri ai 
Gărzii de fier și a studenției care face parte din această gardă”. Studenții 
exmatriculați sunt trimiși la domiciliile lor, toți „vagabonzii și străinii” 
sunt expulzați din țară, sunt verificați toți studenții din cămine și cei 
clujeni, căminele studențești urmează să fie conduse de o „administrație 
cu caracter militar”, iar toate facultățile urmau a fi închise990.

În 10 iunie 1938, prefectul Manole Enescu, fiind supărat că 
pretorii nu au înțeles încă „noua orânduire și noul mers al vremurilor” 
pe care le era dat să-l trăiască, este de părere că trebuie schimbată 
„întreaga mentalitate birocratică ce a existat în trecut, datorită 
influenței politicianismului, distructiv și destrămător”, dar, pentru 
aceasta, funcționarii trebuie să-și revizuiască „atitudinea din trecut”. 
Cei ce nu se vor conforma întocmai dispozițiilor primite „vor ajunge 
la acte, care le va distruge cariere”991.

985 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 885/1938, nepaginat.
986 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 897/1938, nepaginat.
987 „Biruința”, Cluj, nr. 20 din 26 februarie 1938.
988 „Biruința”, Cluj, nr. 22 din 6 martie 1938.
989 „Biruința”, Cluj, nr. 26 din 3 aprilie 1938.
990 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 886/1938, nepaginat.
991 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 886/1938, nepaginat.
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Decretul de lege pentru modificarea legii pentru reprimarea unor 
infracțiuni contra ordinii publice și a legii pentru apărarea ordinii de Stat, 
publicat în „Monitorul Oficial” nr. 39 din 17 februarie 1938, interzice 
funcționarilor publici să facă parte din partide politice. În acest scop, 
aceștia vor depune declarații, sub sancțiunea destituirii din funcție992.

Prefectul Manole Enescu dizolvă toate comisiile interimare 
comunale, iar pretorii sunt însărcinați să numească membri noilor 
comisii „dintre gospodarii recunoscuți ca oameni cinstiți, cu 
autoritate”. În mod neașteptat, pretorii vor întâmpina dificultăți. 
Deoarece „consultarea obștei” pentru numirea noilor comisii 
interimare nu a dat „rezultate satisfăcătoare”, ministrul de interne 
decide „schimbarea sistemului și a metodei” de desemnare a 
reprezentanților administrațiilor comunale. Prefectul va numi 
primarii dintre cei demobilizați sau ofițerii în rezervă care nu fac 
parte din partide politice și nu au fost primari „sub regimul de partid”.
Primarul va conduce singur administrația din comună993.

În 22 august 1938, prefectul Enescu adoptă prin decizie organi-
grama prefecturii. Cei 43 de funcționari (cu excepția personalului 
extern și de serviciu) vor face parte din 15 structuri: cabinetul prefec-
tului, biroul serviciului cancelariei, biroul contabilității județene, 
biroul contabilității comunale, biroul administrației generale și 
comunale, biroul statistic, biroul mobilizării și organizării națiunii și 
a teritoriului, biroul cultelor și petiționării, biroul economic, biroul 
eforiei județene de pășuni, biroul zootehnic și veterinar, biroul regis-
traturei, biroul expediției, biroul arhivei și biroul contencios994. În 
5 octombrie 1939, la prefectura județului funcționau 28 de persoane, 
11 poziții fiind vacante995.

Participarea la campania electorală se interzice în 1938 „chiar și 
învățătorilor și preoților”, în afară de situațiile în care aceștia se află 
pe liste de candidaturi996. Prefectul solicită sprijinul celor 311 preoți și 
992 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 886/1938, nepaginat.
993 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 886/1938, nepaginat.
994 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 889/1938, nepaginat.
995 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 3–5/1939, nepaginat.
996 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 893/1938, nepaginat.
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473 de învățători din județ, rugându-i să intre în contact permanent 
cu autoritățile comunei pentru „a face să dispară cu totul politica 
din sate”. Pentru a putea închide cârciumile, trebuia să-i convingă pe 
săteni prin „conferințe și propagandă”, astfel încât aceștia „să nu intre 
în ele”. Preoții erau extrem de mulțumiți de atenția ce li s-a acordat997.

Administrația județeană era monitorizată de la cel mai înalt 
nivel. În 13 aprilie 1938, regele Carol al II-lea, fiind prezent la Cluj, a 
vizitat prefectura județului, „unde s-a interesat de mersul serviciilor 
și de noile bugete”998. Prefecții mai multor județe, printre care și Cluj, 
erau convocați la București pentru a face „dări de seamă în legătură 
cu activitatea gospodărească desfășurată în județele lor” și participau 
apoi la câte un dejun oferit de rege la Palatul Regal999.

Acela care semna „colonel Enescu Manole, prefectul județului”1000 
se va dovedi, imediat după numire, un amator al administrației 
publice, acțiunile și deciziile sale semnalând instalarea de facto a unui 
regim autoritar. 

Așadar, prin „publicațiunea nr. 1” din 10 aprilie 1938 (document 
ce poartă caracteristicile unui decret, însă fără mențiuni privind 
temeiului legal), noul prefect interzice tipografiilor să imprime 
publicații și tipărituri cu caracter politic, obligă fiecare primărie să 
afișeze săptămânal încasările și plățile efectuate, interzice „salariaților 
publici” să părăsească localitatea de domiciliu fără aprobarea șefului 
ierarhic, îi obligă pe aceștia să participe la serviciile divine duminica 
și în zilele de sărbătoare, precum și la conferințe de informare și 
explicare a legilor. Publicația atrage atenția și asupra unui „interes 
superior al statului”, acela de „dispariție” a cârciumilor la sate, prin 
părăsirea lor de către săteni. Acestora, prefectul le recomandă ca în 
loc să petreacă în cârciumi, să construiască drumuri, poduri etc.1001. 
Conform dispozițiilor cuprinse în „publicațiunea nr.  3” din 1 mai 
1938, după fiecare slujbă (la care vor participa toți sătenii, primarul 
997 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 896/1938, nepaginat.
998 „Patria”, Cluj, nr. 85 din 15 aprilie 1938.
999 „Patria”, Cluj, nr. 65 din 22 martie 1938.
1000 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 897/1938, nepaginat.
1001 „Gazeta Oficială a județului Cluj”, nr. 8 din 15 aprilie 1938.
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și notarul), învățătorul sau preotul vor transmite toate ordinele și 
circularele prefecturii. Cârciumile vor fi închise în zilele de duminică 
între orele hotărâte de prefect, se va achiziționa o goarnă militară, 
iar comunicarea prin tobă se va înlocui cu cea prin goarnă. Prefectul 
Enescu interzice și anunțarea inspecțiilor sale în județ1002. 

În „publicațiunea nr. 10” din 1 august 1938, prefectul „atrage din nou 
atenția tuturor d-lor notari și primari să execute întocmai toate ordinele 
și dispozițiile date, fie prin publicațiunile 1–9 sau Buletinul Oficial al 
județului”, confirmând astfel caracterul obligatoriu al acestora1003. 

De altfel, prefectura publica periodic lista notarilor și 
funcționarilor sancționați prin mustrare, amendă sau reducerea 
salariului, pentru neglijență în serviciu sau „neexecutare de ordine”, 
fără a face însă vreo referire la temeiul legal de aplicare a sancțiunii 
sau la existența vreunei rezoluții a comisiei de disciplină.

Pe prefectul Enescu îl preocupa inclusiv „stârpirea concubina-
jului”, iar pentru aceasta, pretorii erau chemați să capaciteze populația 
rurală „care a încheiat căsătorii nelegiuite să respecte regulile legale 
și bisericești”1004.

Printr-un ordin circular, prefectul Manole Enescu cerea, în 
toamna anului 1938, tuturor pretorilor și notarilor, dar și preoților 
și învățătorilor din județ să ia „de îndată măsurile necesare” pentru 
măturarea curților de două ori pe săptămână, desfundarea șanțurilor, 
depozitarea bălegarului „la hotar”, văruirea interioară a caselor cel 
puțin odată la două luni, iar fiecare gospodărie să aibă un closet. 
Primarii care vor neglija aceste ordine vor fi înlăturați. Prefectul era 
nemulțumit de sătenii care „nu-și cunosc datoria” și „stau la cârciumă 
chiar de la 8 dimineața”, spre deosebire de orășeni, care „în zilele de 
lucru stau la serviciu”1005.

Din ordinul expres al prefectului către toate autoritățile din 
subordine, rapoartele și ordinele administrative ale acestora se vor 

1002 „Gazeta Oficială a județului Cluj”, nr. 9 din 1 mai 1938.
1003 „Buletinul Oficial al județului Cluj”, nr. 20 din 1 august 1938.
1004 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 3–5/1939, nepaginat.
1005 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 1–2/1939, nepaginat.
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încheia cu formula „Sănătate”. Totodată, salutul funcționarilor publici 
se va face potrivit dispozițiilor art. 36 din Regulamentul legii pentru 
înființarea Frontului Renașterii Naționale, prin ridicarea brațului 
drept în sus și pronunțarea cuvântului „Sănătate”1006. 

La 13 august 1938, a avut loc promulgarea noii legi administrative 
și depunerea jurământului de către cei zece rezidenți regali. În ținutul 
Someș, rezident este numit generalul de corp de armată în rezervă 
Alexandru Hanzu1007. 

În 14 august 1938, rezidentul regal sosește, cu trenul, la Cluj, unde 
este întâmpinat de prefectul Enescu. În ziua de 17 august, Alexandru 
Hanzu își începe activitatea, „având birourile instalate în localitatea 
Prefecturii din județ”1008. 

Cuvinte alese sunt adresate în presa locală cu ocazia instalării 
rezidentului regal. Ziarul „Patria” prezintă ceremonia instalării 
acestuia, din 20 august, reținând că generalul Hanzu este o „persona-
litate cunoscută și apreciată a vieții publice din Ardeal (...), a contribuit 
la ocuparea glorioasă a Budapestei de către armata română” și „a 
colaborat cu Consiliul Dirigent în organizarea trupelor românești 
din Ardeal”. Autorul articolului îi dorește „cârmuitorului ținutului 
Someșului” succes deplin, „ca să reușească în grelele domniei sale 
atribuțiuni care reclamă temeinice cunoștințe administrative și o 
îndelungată practică în această direcție”1009.

Chiar și după revocarea sa din funcția de prefect al județului 
Cluj, Manole Enescu va trebui să ofere explicații cu privire la unele 
evenimente ce au avut loc în timpul mandatului său. În 21 septembrie 
1939, în ziua asasinării lui Armand Călinescu, jandarmeria din Cluj 
primește o telegramă cifrată de la comandantul jandarmeriei, prin 
care i se cere ca, din ordinul guvernului, să execute trei legionari din 
Cluj, aleși de comandantul jandarmeriei și prefectul județului dintre 
„cei mai periculoși și compromiși în mișcarea legionară”, dar care nu 

1006 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 26/1939, nepaginat.
1007 „Patria”, Cluj, nr. 165 din 15 august 1938.
1008 „Patria”, Cluj, nr. 166 din 18 august 1938.
1009 „Patria”, Cluj, nr. 169 din 21 august 1938.
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sunt membri ai Frontului Renașterii Naționale. După execuție, aceștia 
urmau a fi expuși public 24 de ore la locul execuției, iar pe o pancartă 
se va scrie „Aceasta va fi de aci înainte soarta asasinilor trădători de 
Țară”1010. A doua zi, jandarmeria raportează la București execuția a doi 
legionari clujeni. Soldaților care au executat ordinul, pentru a evita 
nesupunerea la ordin, li s-a spus că cei doi sunt asasinii lui Armand 
Călinescu1011. În 1 noiembrie 1940, guvernul legionar condus de 
Ion Antonescu solicită instanțelor să colecteze toate datele legate de 
evenimentul din noaptea de 21 spre 22 septembrie 1939 de la Cluj și 
să cerceteze dacă „telegrama cinică” (dovada ordinului de execuție) a 
fost distrusă1012. În 7 noiembrie 1940, Manole Enescu declară în fața 
instanței că nu cunoaște numele celor executați, deoarece ordinul 
nu-l privea pe prefect, fiind adresat jandarmeriei. Manole Enescu 
adăuga că el doar trebuia să fie consultat în ceea ce privește gradul 
de periculozitate al celor vizați prin telegramă, însă nici acest lucru 
nu-l putea face, necunoscându-i pe legionarii din județ. Fostul prefect 
recunoaște însă că a semnat, ulterior asasinatelor, un proces-verbal din 
care reieșea că legionarii ar fi fost uciși ca urmare a unei rebeliuni1013.

Începând din 1939, funcționarii prefecturii trebuia să se ridice 
în picioare și să se prezinte printr-o formula militară în cazul 
tuturor controalelor superiorilor ierarhici1014. De altfel, prefectul 
solicita „permisie” rezidentului regal al ținutului, și nu concediu1015. 
În 12 aprilie 1939, prefectul Enescu nutrea speranța ca la proxima 
conferință administrativă toţi funcționarii să se prezinte în uniforma 
Frontului Renașterii Naționale, conformându-se astfel „spiritului 
timpului” și măsurilor luate de guvern pentru „introducerea unei 
cât mai bune, energice și disciplinate administrații care să inspire 
încredere și respect”1016.

1010 ACNSAS, FD, dos. I 259431, f. 32.
1011 ACNSAS, FD, dos. I 259431, f. 32v, 38v.
1012 ACNSAS, FD, dos. I 259431, f. 33.
1013 ACNSAS, FD, dos. I 259431, f. 36–37.
1014 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 3–5/1939, nepaginat.
1015 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 8/1939, nepaginat.
1016 ANSJC, Prefectura Cluj, cutia 26/1939, nepaginat.
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ÎN LOC DE CONCLUZII

Începând din anul 1926, prefectul liberal este „capul adminis-
traţiei judeţene” și poate dizolva oricând un consiliu local, dacă acesta 
a compromis „cu rea-credinţă” interesele administraţiei.  Din 1929, 
Partidul Național Țărănesc încredinţează administraţia județului 
consiliului județean și președintelui acestuia, așa-numitul „prefect 
administrativ”. Revenind la guvernare, liberalii oferă din nou prefec-
tului de județ, în 1936, conducerea serviciilor administraţiei judeţene. 
În 10 februarie 1938, regele Carol al II-lea decretează că toate actele 
care sunt de competența consiliilor comunale și județene „se vor 
decide valabil de către prefecți și primari”, situație fără precedent în 
istoria administrativă a României.

Din cauza numărului mare, legile administrative nu reușesc să 
producă schimbări de fond în structura de organizare a prefecturii. 
Păstrarea în timp a subprefectului ca funcționar de carieră, stabil 
și independent politic, a asigurat, totuși, prefecturii continuitatea 
instituțională. Între anii 1923 și 1938, numărul funcționarilor prefec-
turii clujene a fost în medie de 61 de angajați, toți având cunoștințe 
generale de istorie, geografie administrativă, contabilitate și aritmetică, 
acestea fiind necesare promovării examenului de capacitate. Prezența și 
conduita funcționarilor a fost reglementată prin ordin intern, inclusiv 
activitatea personalului „de deservire”, căruia i-a fost interzisă chiar 
și participarea la manifestații politice. Ordonanțele purtau uniforme, 
iar oamenii de serviciu efectuau curățenia în palatul administrativ 
sau aeriseau birourile la orele stabilite printr-un regulament propriu. 
Prefectul va conduce însă în mod autoritar aparatul prefecturii, 
pierzând putere și influență în județ, doar în anii în care se subordona 
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inspectorului general administrativ, respectiv directorului ministerial 
sau nu era șeful administrației județului.

În concordanță cu cele două programe politice, întrega perioadă 
interbelică a pendulat între încercarea de consacrare a unui prefect 
cu atribuții tari și instalarea unui reprezentant al guvernului cu rol 
aproape formal. Susținători ai autonomiei locale, național-țărăniștii 
nu puteau accepta ca o singură persoană să fie „nervul” întregii 
administrații locale și județene. Dobândind tot mai mare putere, 
unii prefecți vor reuși, totuși, să se autonomizeze. Alții, din contră, 
devin aproape slugarnici, considerându-se profund îndatorați celor 
care i-au numit, neratând nici o ocazie de a putea face propagandă 
politică proguvernamentală sau de a se implica direct în alegeri. 
Deseori, aparatul funcționăresc era folosit în activități de propagandă 
politică, uneori asigurând „mult public” la primirea superiorilor de 
la București, alteori funcționarii fiind epurați sau obligați să adere la 
partidul de guvernământ. 

Ministrul de interne asigura, la rândul său, în numele guver-
nului, un control nemijlocit și continuu asupra prefecților de județe, 
pentru ca măsurile de poliție politică sau de cenzură, în special, să 
fie executate întocmai. Presa controlată de opoziție, uneori și cea de 
limbă maghiară era neiertătoare cu prefecții, trebuia, deci, cenzurată, 
iar unele publicații, suspendate. În schimb, relația cu presa de propa-
gandă era atent cultivată de reprezentanții guvernului în teritoriu 
prin susțineri financiare directe. 

Dizolvarea aproape ciclică a consiliilor locale și înlocuirea lor cu 
comisii interimare – primari și consilieri loiali din punct de vedere 
politic – ce funcționau în afara oricăror reglementări legale a afectat 
grav dreptul comunităților locale de a se autoadministra. Votul alegă-
torilor era astfel anulat prin voință guvernamentală.

Relația cu pretorii, executanții fideli ai prefectului în plăși, a 
fost una de autoritate cazonă, specifică Ministerului de Interne. 
Creșterea gradul de adresare prin petiții, chiar și în problematici 
ce depășeau competența prefectului, a impus necesitatea regle-
mentării relațiilor cu publicul. Majoritatea prefecților fiind juriști 
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de profesie, iar mulți prim-pretori absolvenți de universitate sau 
doctori în știinţe de stat, asigurarea aplicării legilor în județ nu a 
constituit o misiune dificilă.

În virtutea unei inerții birocratice, dar și datorită păstrării în post 
a unor funcționari maghiari, prefectura clujeană a funcționat până 
târziu după regulamentele de organizare ale fostului comitat maghiar, 
chiar dacă acestea nu se mai aflau în vigoare. În ciuda avertismentelor 
guvernului de la București, unii funcționari județeni au continuat să 
redacteze actele în limba maghiară. 

Pentru finalizarea procesului de românizare a administrației, 
funcționarii prefecturii clujene au avut obligația să promoveze un 
examen de cunoaștere a limbii oficiale. Prefectul a organizat mai multe 
sesiuni de examene, dar, cu toate acestea, un funcționar județean a fost 
îndepărtat din serviciu din cauza necunoașterii limbii oficiale, chiar 
și în anul 1935, după unsprezece ani de la introducerea reglementării. 
În toată această perioadă, au fost păstrați în post și funcționari care 
nu au promovat examenul, au fost numiți funcționari județeni și cei 
care nu cunoșteau limba română.

Accesul în funcțiile inferioare ale prefecturii era relativ facil, 
cererea pentru funcții în administrație fiind, însă, redusă, din cauza 
numărul mic de candidați ce îndeplineau criteriile de admisibilitate 
cu privire la studii. Mai mulți clujeni au solicitat posturi în prefectură 
deoarece ei sau familiile lor se aflau într-o stare materială precară, 
trebuia să se susțină la studii sau chiar să-și asigure minimul de hrană. 
Dreptul la carieră al funcționarilor fiind, în genere, asigurat, plecările 
din sistem nu erau semnificative. Chiar dacă erau avansați periodic 
în clase și grade superioare, funcționarii prefecturii erau nevoiți să 
suporte un trai greu, într-un oraș foarte scump. Tocmai de aceea, 
uneori aveau dreptul la o locuință de serviciu în palatul județului și 
obțineau sprijin financiar din partea prefecturii. Doleanțele acestora 
erau de cele mai multe ori aprobate, în limita legii și fondurilor dispo-
nibile. În încercarea de a completa veniturile reduse ale funcționarilor, 
de a le motiva și recunoaște performanța, deliberativul județean se 
arăta generos, atât cu înalții funcționari, cât și cu personalul ajutător. 
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Odată cu anul 1938, se încheie și perioada în care, timp de două 
decenii, cele 25 de guverne ale României au încercat diverse modele 
de funcționare a administrației, de la autoritate la libertate, de la o 
administrație centralizatoare, preferată de liberali, la o formă de 
autonomie locală, dorită de național-țărăniști. Nici un model nu a 
putut fi, însă, consacrat pe deplin, întrucât implementarea fragmentară 
și pentru perioade scurte de timp nu a putut da roadele așteptate. 

Așadar, nici în perioada interbelică administrația nu reușește să 
devină „a doua magistratură”, atâta timp cât guvernele, pentru a-și 
asigura succesul în alegeri, continuă să mențină controlul asupra 
autorităților locale, cu sprijinul nemijlocit al prefecților.
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Abstract

Over time, the ruler, the king and, later, governments have devoted 
considerable attention to their representative in the territory, in fact a 
legitimate attention, specific to a period of centralistic administrative 
organization type. The prefect status went through different regula-
tions regarding its duties, being assigned various powers – from a role 
with limited powers to that of main county administrative official. 
The prefecture institution played an important role in building a 
modern administration, in particular by monitoring the application 
of laws and regulations, but also through the exercise of the ensurance 
of public order or public oversight of county and municipal services.

This work is intended to be an accurate description of the insti-
tution of the Cluj County Prefecture between 1923–1938 and an 
attempt to reveal some connections and interdependences with Cluj 
County daily life and politics and with Bucharest. Ours is mostly a 
descriptive, empirical work, contributing original information due to 
the fact that no convincing studies on the topic have been written to 
date. This does not mean that analyses and interpretation have been 
avoided but, confronted with the scarcity of data, a considerable resti-
tution of facts seemed a most necessary option.

We will limit ourselves here to study the 1923–1938 interval, since 
it corresponds to the period when the main administrative laws were 
adopted (1925, 1929, 1936, 1938), then the Constitution and, impor-
tantly, the first legal document that attests a change in the de facto 
unified administration, namely the law on civil service status. The 
year 1938 also ended the period during which, for two decades, the 25 
Romanian governments implemented their own models of running 
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of the administration, which was rather centralised, as enforced by 
the liberals versus a minimal form of local autonomy, as promoted by 
the National Peasant Party. No model could be fully established, as 
their application, being only partial or for short intervals of time, did 
not bear the expected fruits. 

Similarly to all the other prefectures in Transylvania, Banat, 
Crisana, Satmar and Maramureş, the Cluj County prefecture worked, 
until January 1, 1926, within the framework of the Hungarian 
administrative laws in force on December 1, 1918. Therefore, after 
six years of Austro-Hungarian legal continuity, the Cluj prefecture 
took the shape and size imposed successively by institutional 
models, by laws and regulations on internal organization, but also 
by the will, sometimes discretionary, of the 15 prefects with various 
professions and personal political ambitions who represented the 
government here.

The work is based mainly on original sources, detected from 
archival research, bringing to light unknown or less clarified instances 
of the past of Cluj prefecture between the two world wars. Moreover, 
the archive of this institution was to that date almost entirely intact, i.e. 
unexplored, with the “Cluj Prefecture Archives” comprising records 
created during the years 1605–1949 and 1921–1949 documentary 
materials.

The book is structured in four parts:

The Prefect and the prefecture. Historical Landmarks
In this chapter we aim to present synthetically and chronologi-

cally the meaning and evolution of duties of the central government 
representatives in the territory, from the praefectus or comes of 
the ancient Rome, the Transylvanian főispán to the French préfet, 
respectively the “head” of the Romanian county administration, the 
prefect. In addition to this, we describe the main duties of the officials 
appointed by the rulers of medieval Romanian principalities in the 
territories, before and after the Organic Regulations; we also deal 
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with the topic of the legal institutionalization of the county prefect 
in the Old Kingdom against the background of Romanian public 
administration modernization. The administrations of the provinces 
of Bessarabia and Bukovina are presented separately, more attention 
being paid, necessarily, to the evolution of the főispán institution in 
Transylvania province.

The term prefect originates in the Latin praefectus and desig-
nated the ancient Rome dignitary who led or was the head of a 
prefecture, also having the meaning of “make in front” or put in 
charge over something or somebody. Comes is the Latin word for 
companion, disciple and, during the Roman Empire, represented the 
counselor of the magistratus or of a royal governor. In Transylvania, 
the positions of ispán and főispán (prefect in Hungarian) corre-
spond to the Latin terms comes (plural, comites), respectively comes 
principalis or comes supremus.

In 1406, the Wallachian administrative units were led by sudți, 
possible counterparts of the Transylvanian capitaneus et iudex while 
the Severin country was lead by a ban. The counties were headed by 
county captains and from the 18th century, the Oltenia counties were 
conducted by two governors appointed by the rulers. Starting with the 
first of July 1831, the 18 Wallachian counties were led by governors 
directly responsible to the Ministry of the Interior.

During early 15th century, the representative of the Moldavian 
ruler in the important cities was called pârcălab (head of the county) 
and during late 16th century, the county governor had judicial, admin-
istrative and fiscal powers. Following the Organic Regulations, the 
local Moldavian administration did not differ substantially from 
Wallachia, with ispravnici being appointed at the head of the counties, 
which were directly responsible to the Ministry of the Interior. 

On May 3, 1860, the term “prefect” is recorded for the first time 
in official documents. The law for the establishment of the county 
councils from April 2, 1864 set for the first time the prefect’s duties as 
a government commissioner to the county council and president of 
the standing committee.
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In 1818, the Bessarabian provinces were run by an ispravnic 
(zemstvial) in charge with the police and public order. Between 1880 
and 1918, its counties were run by isprăvnicii, collective adminis-
trative bodies. Starting with mid–19th century, the Bukovina districts 
were run by two district captains (bezirkshauptleute), endowed with 
administrative and judicial powers.

The first documentary mentions of the Transylvanian counties 
and comes date back to the early 12th century. During the reign of the 
Árpád kings, the county was run by comes castri, a person trusted 
by the king, having military, judicial, administrative and economic 
powers. Later on, this official was aided by comes curialis castri, an 
institution which becomes in the 13th century a vicecomites – equiv-
alent of today’s deputy prefect, appointed and recalled by the comes, 
initially having judicial duties and being the presiding judge. In the 
modern era, the Transylvanian prefect was called főispán, a compound 
made of fő (main, in Hungarian) and ispán or spán, originally spanu, 
or supanu (in Slavic). 

Ispán meant broadly a leader mainly responsible for judicial 
matters or a high rank title granted to a person. During the 
bourgeoisie, the főispán represented the government in relation to 
the administrative authorities, appointed by the king at the proposal 
of the Minister of the Interior. The duties were set by law XXI of 1866 
and XLII of 1870. Besides the right to inspect and control, the főispán 
had exceptional judicial right over local self-government bodies or 
mid-level state administration 

Cluj County
This chapter presents several facts related to the origin, formation 

and role of Romanian counties as well as the main administrative-
territorial changes that occurred in the Kingdom of Romania. The 
history, the toponymy, the administrative organisation and Cluj 
county population before and after 1918 are investigated in particular. 
The mechanisms of the Cluj County administration take over since 
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1919 are also analysed, as well as the conditions under which the 
county prefecture worked during this period of transition until the 
administrative unification of 1926.

According to some sources, the term county comes from the Latin 
iudicium or judex or, finally, from the Slavic jupe. It is possible that the 
term county may have been assigned, naturally, to those who ran the 
administration and judged in the territories, after which it was given to 
the territorial constituency under their jurisdiction. The setting up of 
the counties may be due to compelling political reasons, that is the need 
that the princes should have representatives in all regions.

In Wallachia, the county was first mentioned in documents 
dating from 1415, while in Moldavia it was mentioned only in 1790. 
The emergence of Transylvanian counties dates back to King Saint 
Stephen’s reign (997–1038), and in 1205 comitatus are mentioned. 
Romanian counties have purely administrative origins, having 
been created by Alexandru Ioan Cuza after the model of French 
departments. In 1918, Romania was organized in 34 counties and 
Transylvania of the year 1920 was composed of 22 counties and seven 
cities with jurisdiction right. Through the 1925 law for administrative 
unification, Romanian territory was organized into 71 counties.

The first documentary mention of the Cluj County dates back 
to 1175 or 1177, but originally it was called Cojocna (Kolozs), which 
was kept as an official name until 1926. Cojocna County did not have 
a uniform administrative organization; for example, in the fifteenth 
century it was composed of six cities, eleven towns and 285 villages, 
while in 1779 the county circumscribed a single city, five boroughs 
and 197 villages. Furthermore, in 1808 the county was divided into 
two circles and in 1895 in eight circles. In 1912, the county was 
divided into nine districts, 234 villages and a town with a council 
(Cojocna). Between 1924–1936 the county was divided into districts 
whose number varied between 7 and 12. The area of Cluj County was 
not stable, decreasing from the area of 5064 km2 in 1926 to 4803 km2 

in 1935. In contrast, the county population increased from 227,427 
inhabitants in 1926 to 242,735 in 1936.
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In January 1919, the Steering Council appointed Simion Tămaș 
prefect of the Cojocna County, but with “the powers of the supreme 
comites under existing laws”. On February 18, Prefecture officials 
resigned for lack of knowledge of Romanian and they could not be 
replaced by Romanian intellectuals, who were already assigned at the 
Cluj city hall. New public servants were recruited “as and where it 
was possible” whereas rather than having a “qualification”, the priest 
or teacher were only required to be “good patriots, supporters of the 
Romanian state” and “likely” to correspond to the job. Replacing the 
civil staff with new personnel, called to implement laws written in 
Hungarian had initially negative consequences on the functioning of 
the county administration.

The Cluj County Prefecture
This chapter discusses the legal and institutional framework 

within which the Cluj County prefecture worked during 1923–1938, 
with reference to the qualitative and quantitative development of a 
staff which was subject to political interfering. Furthermore, data are 
presented on the seat and property of the prefecture.

According to law XXI for county and municipal administration 
from 1886, the prefect was appointed by the king at the head of the 
counties and cities entitled to jurisdiction, was the executive in this 
jurisdiction and carried out state and county management duties.

According to the 1925 law of unification of the administrations 
of former provinces of the old kingdom, the prefect was the head of 
the county administration, executed all decisions of the county council 
and of the permanent delegation and, together with it, controlled 
the district administration and that of county communes, except for 
municipalities. The administrative law adopted under the National 
Peasant governance, entered into force on August 2, 1929. According 
to it, the prefect was “a delegate” of the central authority, represented 
the government and the executive and “maintained the contact” with 
each ministry through the ministry directorate and local ministerial 
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services. After 1929, the prefect exercised control and supervision of 
all local government authorities in the county. As of March 27, 1936, 
Romania was governed under a new administration law. Under its 
provisions, the prefect was the head of the county government and the 
representative of government, as in enforcing the laws and regulations. 
Under the new law of administrative organization from August 14, 
1938, the prefect, as representative of government and the Ministry of 
the Interior in the county, was a career official and hierarchical superior 
of all Ministry of the Interior officials working in the county.

The administrative laws of 1925, 1929 and 1936 were followed 
by reorganization of structures within the county of Cluj prefecture, 
but brought no major changes of content. For a more efficient 
functioning of the prefecture, the institution of delegation was often 
used, by means of which the prefect delegated their county duties to 
the deputy prefect.

Authorities paid particular attention to the professional training 
of the future civil servants and the Cluj prefecture organized several 
capacity exam sessions. The Prime praetors had various qualifications 
ranging from high school graduation to state doctorate in sciences. 

Following the correlation of statistical data, we notice that 
between 1923–1938, the dynamics of staff number of Cluj Prefecture 
does not show major fluctuations: even if it reached a maximum in 
1928, it maintained an average of 61 employees. On the other hand, 
during the interwar period there were rather significant career 
advancement and transfer or disciplinary removals of officials from 
one structure to another. Calculating the variation in time of the 
net monthly wages of the prefect, of the prefecture notary and of an 
orderly for three time periods (1924–1927, 1929–1932, 1934–1937) it 
appears that during the first period the three types of wages show an 
almost uniform evolution, then only the prefect wages and that of the 
orderly remained relatively constant. Because the wages of the Cluj 
prefecture officials were not updated with the evolution of the average 
white bread price in the main cities, for example, at least in the years 
1924–1927 and 1929–1932, their standard of living declined.
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The main objective of the interwar Romanian governments, which 
was to win and maintain political power, could be easily achieved 
through a politicized local administration, obedient and controllable. 
These goals were the responsibility of the Minister of the Interior and 
its loyal executors in the territory, the county prefects. The Cluj County 
was no exception in the sense that administration and party propa-
ganda were not mutually exclusive. Prime Minister George Tatarescu 
stated in 1934 that depoliticizing the administrative life was an old goal 
of the National Liberal Party, raised   the first time by Vasile Lascăr, and 
not only that “the administration did not become the second magis-
tracy” but, on the contrary, “little missed that the judiciary power 
should become a second administration administration.”

During 1896–1897, the county palace was built following archi-
tect’s Alpár Ignác plan. The administrative palace would serve as 
headquarters for the County of Cluj Prefecture until November 3, 
1938, when it moved to no. 6, Royal Street to make place to the royal 
resident of the Somes region. Besides real estate, the Cluj County 
prefecture owned cars of different brands (Steyr, Dion, Benz, Ford, 
Morris Léon Bollée).

The Prefects of Cluj County
In this part of the paper we analyse the causality and political 

context of the appointment of new prefects in Cluj County, following 
the installation of new governments as well as their dismissal 
procedure. We will try to establish the prefect’s place, as both 
government representative and head of county administration, noting 
the extent to which the dignity of Cluj prefect was held in respect 
by society. A separate concern was to analyse the political activity of 
the prefects, their role in the activities of propaganda and censorship 
and the results of their biased intervention in local and parliamentary 
elections in Cluj County.

Between 1923 and 1938, a total of 15 personalities from among 
the Transylvanian intellectual, political, administrative and, later, 
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military elite, served as prefects of the Cluj County. They were, in 
chronological order, the following: Petru Meteș (October 6, 1920 
– March 17, 1923), Alexandru Ștefănescu (March 18, 1923 – July 
30, 1923), Septimiu Mureșanu (July 31, 1923 – February 11, 1926), 
Octavian Simu (February 12, 1926 – March 18, 1926 and June 6, 1927 
– June 22, 1927), Octavian Utalea (March 19, 1926 – April 7, 1926), 
Marcian Căluţiu (April 8, 1926 – June 5, 1927), Victor Hodor (June 
23, 1927 – October 4, 1927 and April 28, 1931 – May 7, 1931), Partenie 
Dan (October 5, 1927 – November 15, 1928), Adam Popa (November 
16, 1928 – April 27, 1931), Emil Colbazi (May 8, 1931 – June 13, 
1932), Liviu Dan (June 14, 1932 – November 16, 1933), Eugen Dunca 
(November 17, 1933 – November 21, 1937), Cornel Anca (November 
22, 1937 – December 30, 1937), Nicolae Bireescu (December 31, 
1937 – February 16, 1938) and Manole Enescu (February 17, 1938 – 
September 20, 1940).

Given that only two of the ten legislative bodies elected in the 
interwar period finished their term of office and between 1923 and 1938 
the 23 successive governments have appointed 15 prefects in Cluj, we 
notice that they fulfilled short terms. Typically, each new government 
called its own prefect in Cluj. However, prefect Adam Popa would be 
maintained by all four National Peasant Party governments led by Iuliu 
Maniu and George Mironescu, similarly to Eugen Dunca, who had a 
long term of four years, under all four Tătărescu governments.

The prefect was considered the most important state admin-
istrative official, whose authority had to be reflected in a good 
knowledge of people and events. Besides the activities encumbant to 
their two qualities, as representatives of the government and chiefs of 
county administration, the Cluj County prefects had other interests or 
promoted very specific initiatives. In a time when citizens depended 
strongly on administration and politics was involved in all and every-
thing, society still respected the “head of the county administration.” 
Within the formal hierarchy, however, the prefecture (local adminis-
tration) was on an intermediate place, after the church, the army, the 
university and the city hall.
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In 1923, the Minister of the Interior Traian Moşoiu said that 
“an ideal prefect must carry out administrative duties, not politics.” 
Nevertheless, during the election period, but not exclusively, the Cluj 
County prefects were directly involved in propaganda campaigns 
organized in favor of the government or of the ruling party. With 
strong support from the party press, aided by the lacunar nature of 
the legislation, the county prefects had frequently an open path to 
commit abuses by dissolving without hindrance local boards and 
installing interim commissions loyal to the government.

The book concludes with a brief reference to the functioning of 
the Cluj county prefecture in the first year of the personal authority 
regime of King Carol II. On February 17, 1938, infantry colonel 
Manole Enescu was appointed Cluj County prefect and his first 
actions and decisions already signalled the de facto establishment 
of the authoritarian regime. The prefecture would be run through 
administrative deeds called “publications”, signed by the prefect and 
having the character of military decrees.
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Résumé

Tout au long de l’histoire, le seigneur, le roi et plus tard, les 
gouvernements, ont donné une grande importance à leur repré-
sentant dans le territoire, attention qui est en réalité très légitime, 
spécifique à une période d’organisation administrative de type 
centraliste. Le statut du préfet va avoir des parcours différents en 
ce qui concerne les réglementations statuant sur ses attributions, 
lui conférant des pouvoirs différents – à partir d’un rôle dont les 
compétences sont plus restreintes jusqu’à celui de principal digni-
taire administratif du département. L’institution de la préfecture 
aura pour mission essentielle l’édification d’une administration 
moderne, particulièrement grâce à son rôle dans l’application des 
lois et des règlements, mais également moyennant l’exercice des 
compétences liées à l’ordre public ou à la surveillance des services 
publics départementaux et communaux.

L’ouvrage se propose de revêtir la forme d’une radiographie qui 
reflète avec le plus d’exactitude l’image de l’institution de la préfecture 
du département de Cluj entre les années 1923–1938, mais qui surprend 
également certaines connexions et interdépendances de cette dernière 
avec la vie quotidienne et politique du département de Cluj ou encore 
dans sa relation avec Bucarest. Nous avouons que le présent ouvrage 
a un caractère plutôt descriptif, empirique, y apportant beaucoup 
d’informations inédites, étant donné qu’il n’existe pas jusqu’à présent 
d’études articulées d’une façon particulière sur ce thème. Ceci ne veut 
pas dire que nous ayons évité les analyses et les interprétations, mais 
confrontés à la pénurie d’informations, nous nous sommes proposés 
de procéder essentiellement à la reconstitution des faits.
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Nous allons nous limiter ici à l’étude de l’intervalle 1923–1938 vu 
que ces années-là correspondent à la période durant laquelle les princi-
pales lois administratives ont été adoptées (à savoir 1925, 1929, 1936, 
1938), ainsi que la Constitution de la Roumanie, mais également le 
premier acte normatif marquant un changement dans l’administration 
unifiée de facto, la loi concernant le statut des fonctionnaires publics. 
L’année 1938 vient marquer la fin de la période durant laquelle, pendant 
2 décennies, les 25 gouvernements de la Roumanie ont mis en pratique 
leurs propres modèles de fonctionnement de l’administration. Une 
administration plutôt centralisatrice, souhaitée par les libéraux, versus 
une forme minimale d’autonomie locale, promue par les membres 
du parti national paysan. Aucun modèle ne parviendra pourtant à se 
consacrer définitivement, leur application fragmentaire et pendant des 
périodes courtes de temps ne pouvant pas porter ses fruits. 

A l’instar des autres préfectures de la Transylvanie, Banat, Crişana, 
Sãtmar et Maramureş, la préfecture du département de Cluj fonctionne 
elle aussi, jusqu’au 1er janvier 1926, dans le cadre mis en place par les 
lois administratives hongroises, ayant pris effet le 1er décembre 1918. 
Par conséquent, la préfecture de Cluj, après six ans de continuité 
juridique austro-hongroise, passe à revêtir la forme et la dimension 
des modèles institutionnels imposés, de manière successive, à travers 
des lois et des règlements d’organisation intérieure, mais également 
par la volonté, parfois discrétionnaire, des 15 préfets ayant représenté 
le gouvernement ici, ayant les professions et les ambitions politiques 
et personnelles les plus diverses. 

L’ouvrage se base, essentiellement, sur des sources inouïes, 
dépistées suite aux recherches des archives, en faisant ainsi connaître 
des hypostases inconnues ou moins claires du passé de la préfecture 
Cluj de l’entre-deux-guerres. D’ailleurs, l’archive de cette institution 
a été jusqu’à présent presque intacte dans son intégralité, c’est-à-dire 
qu’elle n’a pas été soumise à des travaux d’investigation, le fonds 
archivistique «Préfecture du département de Cluj» possédant des 
registres créés durant la période 1605–1949, ainsi que des matériaux 
documentaires datant des années 1921–1949.
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Le livre est structuré en quatre parties:

Le préfet et la préfecture. Repères historiques
Dans ce chapitre l’on s’est proposé de présenter d’une façon 

synthétique la signification et l’évolution de la sphère des attribu-
tions dans le temps des représentants du pouvoir central dans le 
territoire, à partir du praefectus ou le comes de la Rome antique 
et le föispán de Transylvanie, jusqu’au préfet français, respecti-
vement «le chef» de l’administration des départements roumains 
– le préfet. Par ailleurs, on fait également une description des 
principales compétences des dignitaires désignés par les seigneurs 
des principats roumains dans les territoires du Moyen Age, avant 
et après les Règlements organiques et l’on traite le sujet de l’insti-
tutionnalisation, par loi, du préfet de département dans l’Ancien 
Royaume, dans le contexte du processus de modernisation de 
l’administration publique roumaine. Les administrations des 
territoires de la Bessarabie et de la Bucovine sont présentées d’une 
façon distincte, l’attention étant plus portée, nécessairement, sur 
l’évolution de l’institution du föispán du comté transylvain. 

Le terme de préfet provient du latin praefectus, qui est le nom 
que portait le dignitaire de la Rome antique qui était à la charge d’une 
préfecture, ou encore une personne désignée à la direction d’une 
préfecture, ayant également la signification de mettre en charge, de 
faire gouverner sur quelque chose ou quelqu’un. Comes provient du 
latin et signifie accompagnant, disciple et représentait dans la période 
de l’empire roumain le conseiller du magistratus ou d’un gouverneur 
royal. En Transylvanie, les fonctions de ispán et föispán (préfet en 
hongrois) correspondent aux termes latins comes (au pluriel comites), 
respectivement comes principalis ou comes supremus. 

Dans la Valachie de l’année 1406, à la charge de certaines unités 
administratives sont désignés les sudţi, possibles homologues de ces 
capitaneus et iudex de la Transylvanie, tandis que le pays du Severin 
était dirigé par un ban. Les départements étaient gouvernés par des 
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capitaines de département, alors qu’à partir du XVIIIe siècle les dépar-
tements de l’Olténie étaient dirigés par deux dirigeants désignés 
par le seigneur. Une fois adopté le Règlement organique, à partir 
du 1er juillet 1831, les 18 départements de la Valachie sont gouvernés par 
des dirigeants, se subordonnant directement au ministre de l’intérieur.

En début de XVe siècle, le représentant du seigneur de la Moldavie 
dans les grandes cités était le pârcãlab (chef des provinces), alors que 
vers la fin du XVIe le dirigeant du territoire était investi d’attributions 
judiciaires, administratives et fiscales. L’administration locale de la 
Moldavie d’après le Règlement organique ne présente pas de diffé-
rences essentielles par rapport à celle de la Valachie, la direction des 
territoires étant mise en mains des subalternes du ministre de l’inté-
rieur, appelés ispravnici.

Le 3 mai 1860 a été consigné pour la première fois, dans des 
documents officiels, le terme de «préfet». Par le biais de la loi portant 
sur la mise en place des conseils départementaux du 2 avril 1864 sont 
établies pour la première fois les attributions du préfet en qualité de 
commissaire du gouvernement auprès du conseil départemental et de 
président du comité permanent.

Les territoires de la Bessarabie sont gouvernés en 1818 par un 
ispravnic zemstvial dont les attributions sont liées au domaine de la 
police et de l’ordre public, et entre les années 1880 et 1918, les dépar-
tements de la Bessarabie sont gouvernés par des isprãvnicii, organes 
administratifs collectifs. A partir de la deuxième moitié du XIXe 
siècle, les districts de la Bucovine sont dirigées par deux capitaines de 
district (bezirkshauptleute), dont les attributions étaient administra-
tives et judiciaires.

Les premières attestations documentaires portant sur les comtés 
et les gouverneurs des comtés de la Transylvanie font leur apparition 
dans les premières années du siècle XIIe. Durant l’époque des rois de 
la famille Árpád, le comté était gouverné par comes castri, l’homme 
de confiance du roi, investi d’attributions militaires, judiciaires, 
administratives et économiques. Plus tard, ce dernier bénéficiera de 
l’aide d’un comes curialis castri, institution qui devient dans le XIIIe 
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siècle vicecomites – le sous-préfet d’aujourd’hui, désigné et destitué 
par le comes, dont les attributions étaient au départ juridiques, 
vu qu’il exerçait également la fonction de président du tribunal. A 
l’époque moderne, le préfet de la Transylvanie s’appelait föispán, 
terme composé de fö (principal, en hongrois) et ispán ou spán, à son 
origine spanu ou suspanu (provenant du slave). Ispán signifie dans 
un sens plus large un dirigeant dont les attributions sont principa-
lement judiciaires ou ayant un titre de rang supérieur, accordé à une 
personne. Dans la période de la bourgeoisie, le föispán représentait 
le gouvernement dans la relation avec les autorités administratives, 
désigné par le roi, sur proposition du ministre de l’intérieur. Ses 
attributions ont été établies par les lois XXI de 1866 et XLII de 1870. 
Outre le droit d’inspecter et contrôler, le föispán bénéficiait également 
d’un droit juridictionnel exceptionnel sur les organes de l’autonomie 
locale ou de l’administration d’état de niveau intermédiaire.

Département de Cluj
Ce chapitre évoque une série d’éléments portant sur l’origine, 

la mise en place et le rôle des départements roumains, ainsi que les 
principales modifications administratives territoriales du Royaume 
de la Roumanie. L’historique, la toponymie, l’organisation adminis-
trative et la population du département de Cluj, avant et après 1918, 
font essentiellement l’objet de l’étude. C’est toujours dans ce chapitre 
que seront soumis à une analyse plus approfondie les mécanismes de 
la saisie de l’administration du département de Cluj à partir de l’année 
1919, ainsi que les conditions de fonctionnement de la préfecture du 
département durant cette période de transition, jusqu’à l’unification 
administrative de 1926.

Le terme de département (judeţ) provient – selon certaines 
sources – du latin iudicium ou judex ou encore du slavon jupe. Il 
est également possible que la dénomination de département ait été 
attribuée de manière tout à fait naturelle, aux personnes gouvernant 
les administrations et rendant les jugements dans les territoires, après 
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quoi la dénomination de département a été également empruntée 
par la circonscription territoriale se soumettant à leur juridiction. Il 
est possible que la création des départements soit due à une raison 
politique impérieuse, consistant en la nécessité des seigneurs d’avoir 
leurs propres représentants dans toutes les régions du pays.

En Valachie, le département est évoqué dans les documents à 
partir de 1415, alors qu’en Moldavie, le territoire est évoqué à peine 
en 1790. L’apparition des départements en Transylvanie remonte aux 
années du royaume du roi Saint Stefan (997–1038), alors qu’en 1205 
on parle de comitatus.

Les départements de la Roumanie ont des origines purement 
administratives, vu qu’ils ont été mis en place par Alexandru Ioan 
Cuza selon le modèle des départements français. En 1918, la Roumanie 
était organisée en 34 départements, la Transylvanie de l’année 1920 
se compose de 22 départements et sept villes au droit juridictionnel. 
Etant donné la loi pour l’unification administrative de 1925, le terri-
toire de la Roumanie sera organisé en 71 départements.

Le département de Cluj est évoqué dans les documents officiels 
pour la première fois, en 1175 ou 1177, mais au départ il portait le nom 
de Cojocna (Kolosz), dénomination officielle qu’il préserve jusqu’en 
1926. Le comté Cojocna n’a pas eu d’organisation administrative 
homogène, ayant dans sa composition, par exemple, en XVe siècle, six 
cités, onze villes et 285 villages, pour qu’en 1779 le comté ait dans sa 
circonscription une seule ville, 5 foires et 197 villages. D’autant plus, 
en 1808, le comté est divisé en deux cercles, alors qu’en 1895 en huit 
cercles. En 1912 le comté se divise en 9 districts, 234 communes et 
une ville ayant un conseil (Cojocna). Entre les années 1924–1936 le 
département a été divisé en districts dont le nombre variait entre 7 et 
12. La superficie du département de Cluj n’est pas non plus très stable, 
allant en décroissant de 5.064 km2 en 1926, jusqu’à environ 4.803 km3 
en 1935. En revanche, le nombre des habitants du département va en 
augmentant, de 227.427 habitants en 1926 jusqu’à 242.735 en 1936.

En janvier 1919 le Conseil Dirigeant désigne Monsieur Simion 
Tămaş pour exercer la fonction de préfet du département de Cojocna, 
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mais étant investi «des attributions du comité suprême prévues par les 
lois existantes». Le 18 février, les fonctionnaires de la préfecture démis-
sionnent puisqu’ils ne connaissaient pas la langue roumaine, devenant 
ainsi impossible de les remplacer par des intellectuels roumains, vu 
que ces derniers étaient déjà absorbés par la mairie de la ville de Cluj. 
Les nouveaux fonctionnaires ont été recrutés «comment et où il était 
possible», alors que le prêtre ou le professeur des écoles n’avaient pas 
l’obligation de présenter aucune «qualification» quelconque, devant 
seulement être «un bon patriote, adhérent à l’Etat roumain» et qu’ils 
soient «véritablement» en adéquation avec la fonction. 

Le remplacement du personnel de l’administration par de 
nouveaux fonctionnaires, appelés à mettre en application des lois 
rédigées en hongrois, aura au départ des effets négatifs sur le fonction-
nement de l’administration départementale.

Préfecture du département de Cluj
Ce chapitre aura pour mission de présenter le cadre légal et insti-

tutionnel de fonctionnement de la préfecture du département de Cluj 
durant la période 1923–1938, se référant essentiellement à l’évolution 
qualitative et quantitative d’un appareil d’administration exposé aux 
ingérences politiques. Par ailleurs, seront également évoquées des 
données portant sur le siège et sur le patrimoine de la préfecture. 

En application des dispositions de la loi XXI portant sur l’admi-
nistration des comités et des municipes en 1886, le préfet était 
nommé par le roi pour diriger les départements et les villes de droit 
juridictionnel, ayant pour rôle de représenter le pouvoir exécutif dans 
la juridiction et exerçaient des attributions d’état et d’administration 
du département.

En application de la loi d’unification des administrations des 
anciennes provinces à celle de l’ancien royaume de 1925, le préfet est 
le chef de l’administration départementale, ayant pour mission de 
mettre en exécution toutes les décisions du conseil et de la délégation 
permanente départementale et, conjointement avec cette dernière, 
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veiller à la bonne organisation et contrôle de l’administration du 
département, ainsi que de celle des communes du département, à 
part les municipes. La loi administrative adoptée sous la direction 
du parti national-paysan prend effet le 2 août 1929. Selon cette loi, le 
préfet du département est un «délégué» de l’autorité centrale, il repré-
sente le gouvernement et le pouvoir exécutif et «se met en relation» 
avec chaque ministère par l’intermédiaire du directorat ministériel et 
à travers les services ministériels locaux. Même après 1929, le préfet 
exerce le contrôle et la surveillance de la totalité des autorités de 
l’administration locale du département. A partir du 27 mars 1936, 
la Roumanie est régie de point de vue administratif par une nouvelle 
loi. Selon les dispositions de cette dernière, le préfet est le chef de 
l’administration départementale, mais joue également le rôle de 
représentant du gouvernement, qualité lui conférant l’attribution de 
veiller à l’application des lois et des règlements. En application de la 
nouvelle loi d’organisation administrative du 14 août 1938, le préfet, le 
représentant du gouvernement et du Ministère de l’Intérieur dans le 
département, est un fonctionnaire de carrière et le chef hiérarchique 
de la totalité des fonctionnaires extérieurs du Ministère de l’Intérieur 
du département.

Les lois administratives de 1925, 1929 et 1936 ont été suivies 
par des réorganisations des structures intérieures de la préfecture 
du département de Cluj, sans leur apporter pour autant des change-
ments essentiels, de contenu. Pour un fonctionnement plus efficace 
de la préfecture, on faisait le plus souvent usage de l’institution de 
la délégation, à travers laquelle le préfet déléguait une partie de ses 
attributions départementales au sous-préfet.

La formation professionnelle des futures fonctionnaires d’état s’est 
toujours trouvée au centre de l’attention des autorités, la préfecture 
de Cluj organisant plusieurs sessions d’examens de capacité. Les 
premiers-préteurs avaient des différents niveaux d’études, allant de 
sept années de lycée jusqu’aux études doctorales en sciences d’état. 
Suite à la corrélation des données statistiques, on observe que la 
dynamique du nombre de personnel de la préfecture du département 
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de Cluj, entre les années 1923–1938 ne présente pas de fluctuations 
majeures de personnel: même s’il atteint un maximum en 1928, en 
règle générale se maintient une moyenne de 61 salariés. En revanche, 
dans l’entre-deux-guerres, ce qui a caractérisé le plus l’évolution des 
salariés ont été les avancements dans la carrière et les transferts et les 
relocations disciplinaires des fonctionnaires à partir d’une structure 
à l’autre. Suite au calcul de la variation dans le temps des revenus 
salariaux mensuels nets du préfet, d’un notaire de la préfecture et d’une 
ordonnance, sur trois périodes de temps (1924–1927, 1929–1932, 
1934–1937), il résulte que dans la première période les trois types de 
salaires ont eu une évolution presqu’uniforme, pour qu’ensuite seul 
le salaire du préfet et celui de l’ordonnance se maintiennent dans les 
limites relativement constantes. Puisque les revenus salariaux des 
fonctionnaires de la préfecture de Cluj n’ont pas été mis à jour selon 
l’évolution du prix moyen du pain blanc dans les principales villes, 
par exemple, au moins dans les années 1924–1927 et 1929–1932 le 
niveau de vie de ces derniers s’est retrouvé diminué.

L’objectif principal que se sont proposés les gouvernements de la 
Roumanie dans l’entre-deux-guerres, celui de gagner et de conserver 
le pouvoir politique, était facile à atteindre à l’aide d’une adminis-
tration locale politisée, obéissante et contrôlable. Ces désidérata 
étaient du ressort du ministre de l’intérieur et de ses exécutants fidèles 
dans le territoire, à savoir les préfets. Le département de Cluj ne faisait 
point d’exception, l’administration et la propagande de parti n’étaient 
pas disjointes. Le premier-ministre, Gheorghe Tătărescu déclarait 
d’ailleurs en 1934 que la dépolitisation de la vie administrative est un 
ancien désidérata du Parti National Libéral, formulé pour la première 
fois par Vasile Lascăr, mais que non seulement «l’administration 
n’est pas devenue la deuxième magistrature» mais au contraire, «il 
en a fallu de peu que la magistrature ne devienne une deuxième 
administration».

Durant la période 1896–1897 a été construit le palais départe-
mental, en conformité avec le projet de l’architecte Alpar Ignac. Le 
palais administratif sera utilisé en tant que siège pour la préfecture du 
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département de Cluj jusqu’au 3 novembre 1938, lorsque la préfecture 
change de siège, dans str. Regală nr.  6, afin de faire de la place au 
résident royal du territoire de Someş. Outre les biens immeubles, 
la préfecture du département de Cluj a également été propriétaire 
d’automobiles appartenant à diverses marques («Steyr, «Dion», 
«Benz», «Ford», «Morris Léon Bollée»).

Les préfets du département de Cluj
Dans cette partie de l’ouvrage l’on passe à une analyse de la causalité 

et du contexte politique des désignations de nouveaux préfets dans 
le département de Cluj, suite à l’installation des nouveaux gouverne-
ments, ainsi que la procédure de la destitution de ces derniers. Nous 
allons essayer d’établir la place occupée par le préfet, entre sa qualité 
de représentant du pouvoir et celle de chef de l’administration dépar-
tementale, surprenant également la mesure dans laquelle la dignité de 
préfet de Cluj est gratifiée du respect de la société. Une préoccupation 
distincte a consisté en l’analyse de l’activité politique du préfet, de 
son rôle dans les activités de propagande et de censure, ainsi que des 
résultats de son intervention partisane dans les élections locales et 
parlementaires du département de Cluj.

Entre les années 1923 et 1938, un nombre de 15 personnalités 
faisant partie de l’élite intellectuelle, politique, administrative, et plus 
tard, militaire, de la Transylvanie, ont exercé la fonction de préfet du 
département de Cluj. Ceux-ci ont été, en ordre chronologique,   les 
suivants: Petru Meteş (6 octobre 1920 – 17 mars 1923), Alexandru 
Ştefănescu (18 mars 1923 – 30 juillet 1923), Septimiu Mureşanu (31 
juillet 1923 – 11 février 1926), Octavian Simu (12 février 1926 – 18 
mars 1926 et 6 juin 1927 – 22 juin 1927), Octavian Utalea (19 mars 
1926 – 7 avril 1926), Marcian Căluţiu (8 avril 1926 – 5 juin 1927), 
Victor Hodor (23 juin 1927 – 4 octobre 1927 et 28 avril 1931 – 7 mai 
1931), Partenie Dan (5 octobre 1927 – 15 novembre 1928), Adam 
Popa (16 novembre 1928 – 27 avril 1931), Emil Colbazi (8 mai 1931 
– 13 juin 1932), Liviu Dan (14 juin 1932 – 16 novembre1933), Eugen 
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Dunca (17 novembre 1933 – 21 novembre 1937), Cornel Anca (22 
novembre 1937 – 30 décembre 1937), Nicolae Bireescu (31 décembre 
1937 – 16 février 1938) et Manole Enescu (17 février 1938 – 20 
septembre 1940). 

En tenant compte du fait que seulement deux des dix corps légis-
latifs élus dans la période d’entre-deux-guerres ont mené leur mandat 
à bonne fin et que dans la période 1923–1938 les 23 gouvernements 
successifs ont désigné 15 préfets à Cluj, on observe aussi que ces 
derniers ont exercé des mandats de courte durée. En règle générale, 
chaque nouveau gouvernement a désigné son propre préfet à Cluj. 
Le préfet Adam Popa sera quand même maintenu en fonction par 
la totalité des quatre gouvernements du parti national-paysan sous 
la direction de Iuliu Maniu et de Gheorghe Mironescu, tout comme 
Eugen Dunca, qui aura un mandat de longue durée, de quatre ans, 
dans la période des quatre gouvernements Tătărescu.

Le préfet était considéré comme étant le dignitaire administratif 
le plus important de l’état, dont l’autorité devait se refléter dans une 
bonne connaissance des gens et des événements. Outre les activités 
circonscrites à ces deux qualités, celle de représentant du gouver-
nement et de chef de l’administration départementale, les préfets du 
département de Cluj trouvaient pourtant d’autres attributions ou se 
dédiaient à promouvoir des initiatives tout à fait spéciales. Dans une 
époque où la dépendance des citoyens à l’administration était très 
accentuée, durant laquelle le politique s’impliquait en tout et toutes, la 
société a accordé quand même du respect «au chef de l’administration 
départementale». Nonobstant, dans la hiérarchie protocolaire, la 
préfecture (l’administration départementale) se positionnait sur une 
place intermédiaire, après les églises, l’armée, l’université et la mairie.

Le ministre de l’intérieur, Traian Moşoiu, déclarait, en 1923, que 
«la mission du préfet idéal est de s’occuper de l’administration et non 
de la politique». Malgré tout ceci, à l’occasion des périodes électorales, 
et non seulement, les préfets de Cluj seront directement impliqués 
dans les campagnes de propagande organisées en faveur du gouver-
nement ou du parti du gouvernement. Tout en bénéficiant d’un fort 
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soutien de la part de la presse de parti, auquel s’ajoutait le caractère 
lacunaire de la législation, les préfets ont souvent eu chemin libre pour 
commettre des abus, en procédant sans entraves à la dissolution des 
conseils locaux et installant à leur place des commissions intérimaires 
loyales au gouvernement.

Le livre s’achève en faisant une courte référence au fonction-
nement de la préfecture du département de Cluj dans la première 
année du régime d’autorité personnelle du roi Charles IIe. Le 17 février 
1938, le colonel d’infanterie Manole Enescu est nommé préfet du 
département de Cluj, dont les premières actions et décisions trahis-
saient déjà l’installation de facto du régime autoritaire. La préfecture 
sera gouvernée moyennant des actes administratifs appelés «publica-
tions», signés par le préfet et ayant un caractère de décrets militaires. 
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