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ROMÂNIA 
GUVERNUL ROMÂNIEI 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITU IA PREFECTULUI - JUDE UL CONSTAN A 

 
                                        
 
                                                                             
   

    

BULETIN INFORMATIV 
PRIVIND ACTIVITATEA INSTITU IEI 

- LUNA MARTIE 2018     - 
 
 
 
 

Din agenda  public  a lunii  
 

 
 
 

MEDIATIZAREA ACTIVIT II INSTITU IONALE 
 Emiterea şi transmiterea către presa acreditată a 10 comunicate de presă; 
 15 apari ii în presa scrisă locală monitorizată; 
 2 conferințe de presă organizată; 
 Apari ii ale domnilor prefect şi subprefect la 2 emisiuni de ştiri radio; 
 Apari ii ale domnilor prefect şi subprefect la 2 emisiuni de ştiri TV. 

 
 

  
Cancelaria Prefectului 

 
 
 
 
 

Din activitatea  
SERVICIULUI JURIDIC –ACHIZIȚII 

 
 
     Aplicarea legilor fondului funciar 
 În cursul lunii s-au desfăşurat în principal următoarele activită i: 

- emiterea a 15 titluri de proprietate, 
- primirea a 57 persoane la rela ii cu publicul, 
- soluționarea a 32 petiții. 
 

 29.03.2018 - În cursul lunii s-a desfăşurat 1 şedin ă a Comisiei Jude ene pentru reconstituirea dreptului 
de proprietate asupra pământului.  
În cadrul şedin ei au fost adoptate 52 hotărâri ale Comisiei Jude ene pentru validarea a 30 propuneri 
ale Comisiilor Locale  pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra pământului. 
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      Aplicarea Legii nr. 10/2001 
 În cursul lunii au fost primite din partea primăriilor următoarele documente emise în baza Legii nr. 

10/2001 completată şi modificată:  
- 5 acte administrative având ca obiect acordarea de despăgubiri băneşti în vederea emiterii avizului de 
legalitate şi înaintării către Autoritatea Na ională pentru Restituirea Proprietă ilor.  

 
 
 

Șef serviciu 
 
 
 

 
Din activitatea  
SERVICIULUI  MONITORIZAREA SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE, SITUA II DE URGEN  
ȘI COOPERARE INTERNAȚIONAL  

 
 Gestionarea cât mai eficient  a situa iilor de urgen   

- 05.03.2018 - întocmirea, împreună cu secretariatul tehnic permanent al CJSU, a proceselor verbale 
ale edințelor extraordinare a CJSU din datele de 25, 26, 27, 28.02.2018, 
- 07.03.2018 – deplasarea în teren la barajul Hazarlâc,  
- 12.03.2018 – întocmirea i transmiterea adresei către Primăriile județului Constanța, ABADL i APNA 
privind dispunerea de măsuri în vederea limitării efectelor unor potențiale inundații, 
- 13.03.2018 – elaborarea minutei privind deplasarea la Hazarlâc, 
- 13.03.2018 – întocmirea unui răspuns la adresa primită de la Mircea Vodă, 
- 13.03.2018 – adresarea unei solicitări către Direcția de Sănătate a județului Constanța în vederea 
transmiterii Planurilor Albe elaborate de fiecare unitate spitalicească cu paturi, 
- 14.03.2018 –  solicitarea telefonică de informații de la Direcția de Sănătate a județului Constanța în 
ceea ce prive te calitatea apei potabile din comuna Seimeni, 
- 14.03.2018 – deplasarea în teren la Cernavodă ca urmare a adresei primăriei Cernavodă privind 
fenomenul de alunecare a unor străzi; coordonarea reprezentanților desemnați de instituțiile membre 
ale comisiei de constatare i evaluare pagube în urma inundațiilor de la Cernavodă; întocmirea minutei 
privind deplasarea, 
- 14,15.03.2018 – întocmirea i transmiterea unei adrese către primării pentru transmiterea 
coordonatelor de contact ale ENEL repartizate pe localității, 
- 16.03.2018 – realizarea notei informative privind implicarea Instituției Prefectului – Județul Constanța 
în primirea de către ABADL a Planurilor locale de apărare împotriva inundațiilor, 
- 19.03.2018 – întocmirea unui tabel cu participanții la cursurile de pregătire în domeniul situațiilor de 
urgență pe anul 2017, 
- 19-21.03.2018 – verificarea Planurilor Albe elaborate de fiecare unitate spitalicească cu paturi, 
înaintate de către Direcția de Sănătate Publică a județului Constanța. Solicitarea completării acestora în 
vederea analizării de către membrii CJSU i avizării de prefect în calitate de pre edinte al CJSU, 
- 20.03.2018 – înaintarea unei adrese către membrii CLSU i CJSU privind transmiterea datelor 
necesare întocmirii Planului județean de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare necesare 
gestionării situa iilor de urgen ă pe anul 2018, 
- 21.03.2018 – transmiterea unei adrese către ANIF pentru a comunica dacă situațiile prezentate în 
sesizările unor primării se încadrează în prevederile art. 4, lit. l din OUG 82/2011,  
- 21.03.2018 – realizarea unei adrese către primăriile  Hâr ova, Ciobani, Gârliciu, Mircea Vodă i 
Seimeni pentru a comunica că sesizările primite au fost înaintate la ANIF, 
- 21.03.2018 – înaintarea unei adrese către primăria Lumina în vederea solicitării informațiilor care pot 
conduce la rezolvarea situației prezentate (infiltrații pe anumite suprafețe de teren), 
- 22.03.2018 – întocmirea adresei pentru transmiterea către primării a avertizărilor hidrometeorologice 
emise pentru județul Constanța, 
- 22.03.2018 – participarea la întâlnirea organizată de SGA – ABADL ca urmare a necesității realizării 
activității de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă i au fost realizate i 
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întreținute anțurile i rigolele în localități, pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari. 
Întocmire notă informativă, 
- 22.03.2018 – transmiterea unei adrese către toate primăriile pentru a dispune măsurile necesare 
evitării situațiilor de urgență ce ar putea fi generate de avertizările hidrometeorologice, 
- 22.03.2018 – participarea la videoconferință i la organizarea i desfă urarea edinței extraordinare a 
CJSU: întocmirea convocării, a documentelor privind prezența i a hotărârii, 
- 22.03.2018 - elaborarea Ordinului prefectului privind constituirea Comisiei de constatare i evaluare a 
situației existente în teren, conform art. 4, alin. (1), lit. l i alin. (1^1) din OUG 82/2011, actualizată, 
- 23.03.2018 – coordonarea Comisiei de constatare i evaluare a situației existente în teren, conform 
art. 4, alin. (1), lit. l i alin. (1^1) din OUG 82/2011, actualizată, 
- 22.03.2018 – întocmirea i transmiterea unei adrese către primării în vederea informării perioadei i 
tematicii acțiunii de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă i au fost realizate 
i întreținute anțurile i rigolele în localități, pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari, 

- 26.03.2018 – participarea ca membru în Comisia de constatare i evaluare a situației existente în 
teren, conform art.4, alin. (1), lit.l i alin. (1^1) din OUG 82/2011, actualizată, la acțiunile de verificare 
din cele 7 localități, 
- 27.03.2018 – transmiterea unei adrese către primăriile riverane Dunării în vederea monitorizării cu 
toată aten ia a evolu iei fenomenelor hidrologice, pentru a interveni în timp util la apari ia unor situa ii 
de urgen ă, 
- 28-29.03.2018 – elaborarea materialelor pentru edința CJSU din data de 29.03.2018 (convocator, 
hotărâre); participarea la edință,  
- 28.03.2018 – solicitarea unui punct de vedere asupra unor aspecte formulate de primăria ora ului 
Hâr ova privind cotele de apărare/ inundații din anumite zone, transmisă către ABADL i răspuns 
comunicat primăriei Hâr ova, 
- 29.03.2018 – formularea i transmiterea răspunsului la radiograma MAI privind persoane sinistrate, 
- 30.03.2018 – înaintarea unei adrese către Ministerul Afacerilor Interne în vederea transmiterii 
documentației rezultate ca urmare a aprobării Notei de fundamentare întocmite de către ANIF, 
- 30.03.2018 – elaborarea materialelor pentru edința CJSU din data de 30.03.2018 (convocator, 
hotărâre); participarea la edință, 
- 30.03.2018 – înaintarea răspunsului la radiograma MAI referitoare la întocmirea i transmiterea 
documentelor privind pagubele produse pe raza județului Constanța, 
- înaintarea unei adrese către Ministerul Afacerilor Interne în vederea transmiterii informațiilor 
referitoare la inundările controlate ale unor suprafețe de teren, la inițiativa autorităților, prin efectuarea 
unor bre e în digurile de protecție sau prin alte metode. 

 
 

 Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru problemele persoanelor vârstnice 
- 19.03.2018 – realizarea i transmiterea către membrii Comitetului a convocatorului la edința din data 
de 29.03.2018, 
- 20.03.2018 – redactarea referatului întocmit în vederea emiterii Ordinului Prefectului privind 
modificarea componenței Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor 
vârstnice, 
- 21.03.2018 – elaborarea   Ordinului   Prefectului   privind   modificarea   componenței Comitetului, 
- 22.03.2018 – redactarea referatului întocmit în vederea postării pe site-ul instituției a  Ordinului 
Prefectului privind modificarea componenței Comitetului, 
-  29.03.2018 – participarea la edința Comitetului, 
- 30.03.2018 – redactarea procesului-verbal al edinței Comitetului, desfă urată în data de 29.03.2018. 

 
 Colegiul Prefectural 

- 02.03.2018 - întocmirea procesului-verbal al edinței Colegiului Prefectural precum i a raportului 
lunar al Colegiului Prefectural, 
- 05.03.2018 – transmiterea raportului lunar al edinței Colegiului Prefectural către M.A.I., 
- 05.03.2018 – transmiterea Hotărârii nr. 3/2018 a Colegiului Prefectural către membrii Colegiului; 
- 19.03.2018 – elaborarea unui referat pentru emiterea Ordinului Prefectului privind convocarea 
Colegiului Prefectural în data de 28.03.2018, 
- 20.03.2018 – realizarea i transmiterea Ordinului prefectului privind convocarea Colegiului Prefectural, 
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- 20.03.2018 - întocmirea referatului pentru emiterea Ordinului Prefectului privind modificarea 
componenței Colegiului Prefectural constituit la nivelul județului Constanța, 
- 20.03.2018 - realizarea i transmiterea Ordinului prefectului privind modificarea componenței 
Colegiului Prefectural constituit la nivelul județului Constanța, 
- 27.03.2018 - întocmirea Raportului cu privire la documentele care vizează activitatea  lunară a 
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe ale administrației publice 
centrale organizate în județ, în luna februarie 2018, conform Hotărârii nr. 2/2018 a Colegiului 
Prefectural, 
- 28.03.2018 - participarea la edința Colegiului Prefectural, 
- 29.03.2018 - întocmirea procesului-verbal al edinței Colegiului Prefectural precum i a raportului 
lunar al Colegiului Prefectural. 
 

 Comisia de Dialog Social 
- transmiterea către membrii Comisiei a invita iei de participare la şedin a din data de 29.03.2018;  
- 29.03.2018 - participarea la şedin a Comisiei de Dialog Social; 
- elaborarea şi transmiterea către Ministerul Muncii, Familiei, Protec iei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
minutei şedin ei Comisiei de Dialog Social; 
 

 01.03.2018 – Întocmirea unei adrese de răspuns la solicitarea MDRAP de completare a chestionarelor 
privitoare la Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară de către primăriile din județ. 

 
 01 – 02.03.2018  – Realizarea demersurilor pentru reorganizarea seminarului regional Brăila, amânat 

pe 6 martie a.c.  din cauza codului portocaliu de vreme rea din perioada 26 – 28.02.2018. 
 

 01.03.2018 – Întocmirea si transmiterea răspunsului la radiograma Ministerului Afacerilor Interne cu 
privire la organizarea olimpiadelor colare în data de 03 martie 2018. 
 

 01.03.2018 - Elaborarea unei adrese către ISJ Constanța pentru solicitarea de informații referitoarea la 
olimpiadele colare din data de 03 martie 2018. 

 
 02.03.2018 - Înaintarea unei adrese către ISJ Constanța pentru comunicarea măsurilor dispuse în 

vederea desfă urării în condiții optime a olimpiadelor colare din data de 03 martie 2018. 
 

 02.03.2018  – Elaborarea unui referat de clasarea unei petiții anonime. 
 

 05.03.2018  – Organizarea deplasării la seminarul regional de la Brăila. 
 

 05-16.03.2018 – Realizarea demersurilor pentru postarea pe site a Planului anual de acțiuni aferent 
anului 2018 pentru realizarea în județ a obiectivelor cuprinse în  Programul de Guvernare. 

 
 06.03.2018 – Formularea i înaintarea răspunsului la adresa Sindicatul Liber al Salariaților din 

Învățământul Preuniversitar Constanța cu privire la măsurile întreprinse pentru implementarea Legii 
35/2007. 
 

 06.03.2018 – Elaborarea răspunsului la solicitările primăriilor Tortoman i Mircea Vodă. 
 

 06.03.2018 – Participarea în comisia de contestații organizată la primăria M. Kogălniceanu. 
 

 06.03.2018 – Întocmirea i transmiterea răspunsului la adresa referitoare la grupul de lucru constituit  
în vederea parcurgerii etapelor procedurale privind construirea depozitului final de de euri de slabă i 
medie activitate,  la Ministerul Economiei. 
 

 06.03.2018  – Deplasarea la seminarul regional Sud - Est, Brăila, organizat de Departamentul pentru 
Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului pentru revizuirea Strategiei 
Naționale pentru Dezvoltare Durabilă.   
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 06.03.2018 - Întocmirea i transmiterea către APIA a adresei privind monitorizarea în perioada 01 

martie-15 mai 2018 a campaniei de depunere a cererilor unice de plată de către fermierii activi 
persoane fizice/persoane juridice care desfă oară o activitate agricolă în calitate de utilizatori legali ai 
suprafe elor de teren agricol i/sau de inători legali de animale. 

 
 07 - 08.03.2018  – Întocmirea i transmiterea unei adrese către Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Constanța – Trezoreria Constanța, referitoare la sesizarea primăriei Sili tea, care a solicitat 
reanalizarea sumelor bugetare alocate comunei din punctul de vedere al excedentului înregistrat la 
31.12.2017. 

 08.03.2018  -  Înaintarea unei adrese către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța de 
solicitare a unui punct de vedere referitor la propunerea AJOFM Constanța de înlocuire a persoanei 
nominalizate inițial din partea AJFP în Consiliului Consultativ de la nivelul instituției. 
 

 08.03.2018  – Transmiterea unei reveniri la adresa înaintată către primăriile Crucea, Limanu, Ostrov, 
Topraisar. 

 
 09.03.2018  – Actualizarea Registrului de evidență a activităților de relații externe la nivelul instituției. 

 
 12.03.2018  – Întocmirea i transmiterea la toate primăriile a adresei privitoare la locuințele sociale, 

pentru întocmirea situației centralizate solicitate de MDRAP. 
 

 12.03.2018  - Transmiterea la toate primăriile a adresei cu cele mai recente recomandări emise de 
AFIR pentru implementarea cu succes a proiectelor de investiții, în sprijinul beneficiarilor publici ai 
PNDR. 

 
 12.03.2018  – Înaintarea către Primăria Sili tea a răspunsului primit de la AJFP Constanța privitor la 

solicitarea de reanalizare a sumelor alocate comunei, în sensul realocării de credite bugetare începând 
cu semestrul II. 

 
 12, 19, 26.03.2018 - Monitorizarea numărului de cereri depuse de către fermierii activi persoane 

fizice/persoane juridice care desfă oară o activitate agricolă în calitate de utilizatori legali ai 
suprafe elor de teren agricol i/sau de inători legali de animale în cadrul campaniei de depunere a 
cererilor unice de plată 2018. 

 
 13.03.2018 - Întocmirea unei adrese i transmiterea către toate autoritățile publice locale privind 

recomandarea publicată de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), adresată 
beneficiarilor PNDR 2014-2020, privind etapele pe care ace tia trebuie să le parcurgă după încheierea 
Contractului de finanțare. 

 
 13.03.2018  – Realizarea unui material privitor la colaborarea dintre România ( i mai ales județul 

Constanța) i Georgia, pentru Cancelaria Prefectului, în perspectiva vizitei delegației georgiene din 
16.03.2018, în urma căreia s-a decis încheierea unui acord de colaborare între Consiliul Județean 
Constanța i regiunea Adjaria. 

 
 13.03.2018 – Elaborarea notei interne cu privire la legalitatea introducerii ACROPO în componența 

Comandamentului Operativ pentru Depoluare Marină (către serviciul juridic). 
 

 13.03.2018 – Întocmirea i transmiterea unei adrese către ISU, pentru a comunica modul cum au fost 
îndeplinite măsurile din Planul de control. 
 

 13 - 14.03.2018  – Revenire către MDRAP cu 7 chestionare completate, referitoare la Asociațiile de 
Dezvoltare Intercomunitară. 
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 14.03.2018 – Participarea, ca reprezentant ANFP, în comisia de concurs pentru concursul organizat de 
către Primăria Ora ului Ovidiu. 

 
 14 - 15.03.2018  – Formularea i transmiterea răspunsului către BRK SYSTEMS privind oferta de 

realizare studii de fezabilitate i strategii Smart City i distribuirea ofertei către colega cu atribuții de 
achiziții publice.  
 

 15.02.2018 - Întocmirea i transmiterea unor adrese către Centrul Meteorologic Regional Dobrogea 
pentru solicitarea prognozei meteo în vederea desfăşurării simulării probelor scrise din cadrul 
examenului de bacalaureat 2018. 
 

 16.03.2018 - Înaintarea răspunsului către Colegiul Dobrogea Castelu la adresa prin care se solicita 
sprijin în vederea aprobării unei clase a IX- a învățământ liceal zi, domeniul de pregătire generală 
turism i alimentație în planul de colarizarea pentru anul colar 2018-2019. 
 

 16.03.2018 - Întocmirea i transmiterea către Inspectoratul Şcolar Jude ean Constan a a unei adrese 
cu privire la o petiție.  

 
 16.03.2018 –  Realizarea   răspunsului   la   adresa   primită   de   la  Serviciul  Financiar Contabilitate, 

Resurse Umane i Administrativ, referitoare la participarea la cursurile de formare. 
 

 16.03.2018  – Transmiterea către Primăria Municipiului Constanța a solicitării înregistrate de un  
fotograf care dore te accesul pentru un tur în interiorul Cazinoului din Constanța. 

 
 16.03.2018  – Postarea la intrarea în sediul instituției a hărții i a listei cu U.A.T. - urile eligibile din 

județ aferente celor trei măsuri pentru măsurile de mediu i climă ale PNDR. 
 

 19.03.2018  – Înaintarea unei adrese către AJPIS Constanța cu solicitarea de a comunica, până la 
30.03.2018, Raportul județean de monitorizare a incluziunii sociale pentru semestrul II al anului 2017 i 
de a elabora Planul județean în domeniul incluziunii sociale pentru anul 2018, conform prevederilor HG 
383/2015 pentru adoptarea Strategiei naționale privind incluziunea socială i reducerea sărăciei pentru 
perioada 2015 – 2020 i a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015 - 2020. 

 19.03.2018  – Convorbire telefonică la primăria Limanu i retransmiterea adresei prin care s-a solicitat 
inventarul i starea de funcționare a echipamentelor IT predate în folosință gratuită la 6 primării, prin 
proiectul cu rețeaua de modernizatori. 
 

 19 - 23.03.2018  – Convorbiri telefonice i reveniri pe e-mail la primăriile restante în transmiterea 
răspunsurilor la adresele cu asistenții/lucrătorii sociali i cu locuințele sociale i centralizarea acestora. 

 
 20.03.2018 – Redactarea referatului întocmit în vederea postării pe site-ul instituției a  Planului anual 

de acțiuni aferent anului 2018, pentru realizarea în județ a Programului de Guvernare 2017 - 2020. 
 

 20.03.2018 – Transmiterea unei adrese către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța, 
Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al 
Județului Constanța, Inspectoratul Județean de Jandarmi Constanța, Garda de Coastă Constan a, 
Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța, Direcția Sanitară Veterinară i pentru Siguranța 
Alimentelor Constanța, Comisariatul Județean pentru  Protecția Consumatorilor  Constanța pentru a le 
solicita materiale pentru edința din data de 28.03.2018. 

 
 20.03.2018  – Participarea ca membru în comisia de concurs organizată la Primăria Grădina. 

 
 20 - 21.03.2018 – Întocmirea unei adrese către toate autoritățile publice locale privind continuarea i în 

anul 2018 a programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 500/2017. 

 



 
             Buletin informativ luna martie 2018                         Institu ia Prefectului Jude ul Constan a                                           pagina 7/ 9 

 
 21-30.03.2018 - Realizarea demersurilor pentru organizarea Târgului ”Să dăruim împreună”: 

- 21 - 23.03.2018 - întocmirea i transmiterea unor invitații la edința de organizare a târgului, către 
Ambasada Republicii Populare Chineze, Consulatele Generale ale unor țări la Constanța (Republica 
Turcia, Federa ia Ruse, Republica Libaneză, Ungaria, Regatul Norvegiei, Republica Franceză, Republica 
Finlandeză, Republica Arabă Siriană, Republica Azerbaidjan, Republica Cipru, Republica Kazahstan, 
Austria, Regatul arilor de Jos) precum i către organiza iile minorită ilor na ionale;  
- 29.03.2018 - transmiterea unei adrese către Primăria Comunei Cumpăna pentru solicitarea de sprijin 
în organizarea târgului; 
- 30.03.2018 – organizarea i participarea la edința de pregătire a târgului. 
 

 21.03.2018 - Transmiterea în format electronic către toate autoritățile publice locale a Ordinului 
prefectului privind  modificarea componen ei comisiei de identificare, delimitare i  constituire a 
perimetrelor de ameliorare la nivelul jude ului Constan a. 

 
 21.03.2018 - Elaborarea referatului în vederea reactualizării Ordinului prefectului privind modificarea 

componenței Comandamentului județean de analiză a Programului anual de înființare a perdelelor 
forestiere de protecție. 

 
 21.03.2018  – Elaborarea i transmiterea unei adrese către toate primăriile din județ i către DGASPC 

cu solicitare de informații privitoare la numărul de asistenți/lucrători sociali angajați/contractați la 
nivelul fiecărui UAT, conform tabelului anexat la adresa MDRAP, prin care este cerută situația 
centralizată la nivel de județ. 

 
 21.03.2018  – Formularea i înaintarea răspunsului la solicitarea AJOFM Constanța de înlocuire a 

nominalizatei AJFP Constanța în Consiliul Consultativ din cadrul instituției, pe motivul absentării de la 
edințele consiliului, cu un alt reprezentant al AJFP. 

 
 21,23.03.2018 – Participarea în comisia de concurs organizat de către Consiliul Județean Constanța. 

 
 21.03.2018 – Participarea la Conferința Principală de Planificare a Exercițiului comun de antrenament, 

de căutare i salvare de vieți omene ti pe mare i răspuns la poluare marină cu hidrocarburi (SARPOL 
2018); 

 
 22.03.2018 – Realizarea unei informări cu privire la problemele identificate în raportul lunar de 

activitate al serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe ale administrației 
publice centrale din subordinea Guvernului organizate în județ, în luna februarie,  conform Notei nr. 
17488/18.12.2017. 

 
 22.03.2018  – Transmiterea unei adrese către CJC, Direcția de Cultură i toate primăriile din județ cu 

informații pentru potențiali participanți, privitoare la Forumul Internațional “Cultura tradițională ca 
resursă strategică a dezvoltării sustenabile a societății“, ediția a VI-a, organizat de Ministerul Culturii al 
Republicii Belarus, Comitetul Executiv Regional Mogilev i  Centrul Regional al Artei Populare i 
Activității Cultural Educaționale, care se va desfă ura în Mogilev, în perioada 24 – 28 aprilie 2018. 

 
 22.03.2018  – Înaintarea unei adrese către toate primăriile privitoare la perioada de arhivare a 

documentelor rezultate din implementarea POAD 2014/2015. 
 

 22.03.2018  – Transmiterea pe e-mail, la MDRAP, a chestionarului privitor la Asociațiile de Dezvoltare 
Intercomunitară, completat de primăria Dobromir. 

 
 22.03.2018 – Elaborarea Ordinului prefectului privind modificarea componenței Comandamentului 

județean de analiză a Programului anual de înființare a perdelelor forestiere de protecție. 
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 22.03.2018 – Înaintarea către toate primăriile a unei adrese de informare privind perioada de arhivare 
a documentelor justificative care au stat la baza distribuirii de ajutoare alimentare prin POAD 2014. 

 
 22.03.2018 - Transmiterea către Direcția pentru Agricultură Județeană Constanța a unei adrese de 

solicitare a propunerilor referitoare la aplicarea prevederilor art.106 alin. (6) al Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, privind stabilirea venitului anual din activități agricole pe baza de norma de venit. 

 
 22.03.2018 – Participare la întâlnirea cu reprezentanții Asociației Elevilor din Constanța. 

 
 23.01.2018 - Înaintarea către toate instituțiile nominalizate a Ordinului prefectului privind modificarea 

componenței Comandamentului județean de analiză a Programului anual de înființare a perdelelor 
forestiere de protecție. 

 
 24.03.2018 – Organizarea i participarea la evenimentul Nawrez la sediul U.D.T.T.M.R. Constanța. 

 
 26.03.2018  - Întocmirea i transmiterea unei adrese către Ministerul Dezvoltării Regionale i 

Administrației Publice cu privire la alocarea unui microbuz colar Primăriei Comunei Lipnița.  
 

 26.03.2018 – Elaborarea unui material privind finanțările active derulate prin Programul Național pentru 
Dezvoltare Rurală -2014-2020, în vederea elaborării buletinului informativ trimestrial; 

 
 26 - 29.03.2018 – Finalizarea centralizării situației privind asistenții sociali solicitată de Ministerul Muncii 

i Justiției Sociale i a situației privind locuințele sociale solicitată de MDRAP. 
 

 26.03.2018 – Realizarea răspunsului la adresa primită de la Ministerul Afacerilor Interne, referitoare la 
identificarea protocoalelor de colaborare cu instituții din domeniul GIS i desemnarea unui responsabil 
cu asigurarea geografică. 

 
 27.03.2018 – Elaborarea Sintezei Planului anual de acțiuni aferent anului 2018, pentru realizarea în 

județ a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2017 - 2020. 
 

 27.03.2018 – Participarea la edința Comisiei de Analiză Tehnică i C.S.C. la la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Constanța; 
 

 27, 28.03.2018  – Transmiterea la Ministerul Muncii i Justiției Sociale a situației centralizate complete 
la nivelul județului privitoare la asistenții sociali. 

 
 28.03.2018  – Înaintarea la MDRAP a chestionarului privitor la Asociațiile de Dezvoltare 

Intercomunitară, completat de Mangalia. 
 

 29.03.2018 – Transmiterea la MDRAP a situației centralizate complete privind locuințele sociale la 
nivelul județului Constanța. 

 
 29, 30.03.2018  – Întocmirea unei adrese de informare a primăriilor de municipii i ora e asupra 

oportunităților de atragere fonduri europene prin aplicații pe apelurile de proiecte 
POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI i în mod specific pentru județele riverane Dunării, inclusiv Constanța, 
pe apelul POR/2018/13/13.1/1/SUERD. 

 
 29.03.2018 - Întocmirea i transmiterea unei adrese către Consiliul Județean Constanța pentru 

solicitarea stadiului implementării Programului pentru coli. 
 

 30.03.2018 – Participarea la întâlnirea domnului subprefect Dumitru Jeacă cu reprezentanții Forțelor 
Navale Turce ti. 
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 30.03.2018  – Participarea la reuniunea lunară în sistem videoconferință de analiză a activității 
desfă urate de către structurile MAI în domeniul fondurilor externe nerambursabile. 

 
 30.03.2018  – Participarea la seminarul “Valorificarea superioară a resurselor locale prin dezvoltarea 

antreprenoriatului” organizat de CCINA Constanța în cadrul proiectului “Antreprenoriat – Soluție 
durabilă pentru ocupare” finanțat prin POCU 2014 – 2020 i derulat în parteneriat cu CCINA Vrancea i 
CCINA Galați. 

 
 Elaborarea i transmiterea către Agenția Națională pentru Romi a Raportului de progres pentru anul 

2017. 
 

 Întocmirea unei adrese către Primăria Constanța pentru solicitarea unui punct de vedere referitor la 
introducerea plății cu numerar pentru parcarea autoturismelor în centrul municipiului. 

 
 Transmiterea prognozelor meteo către ISJ în vederea desfăşurării simulării probelor scrise din cadrul 

examenului de bacalaureat 2018. 
 
 
 

 
         Şef serviciu  
 
 
 
 


