ROMÂNIA

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

BULETIN INFORMATIV
PRIVIND ACTIVITATEA INSTITU IEI
-

LUNA APRILIE 2017

-

Din agenda public a lunii
MEDIATIZAREA ACTIVIT II INSTITU IONALE
 Emiterea şi transmiterea către presa acreditată a 14 comunicate de presă;
 18 apariţii în presa scrisă locală monitorizată;
 1 conferință de presă organizată;
 Apariţii ale domnilor prefect şi subprefect la 4 emisiuni de ştiri radio;
 Apariţii ale domnilor prefect şi subprefect la 1 emisiuni de ştiri TV.

Cancelaria Prefectului

Din activitatea
SERVICIULUI JURIDIC –ACHIZIȚII

Aplicarea legilor fondului funciar
 În cursul lunii s-au desfăşurat în principal următoarele activităţi:
- emiterea a 6 titluri de proprietate,
- primirea a 60 persoane la relaţii cu publicul,
- soluționarea a 72 petiții.
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:
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- 2 acte administrative având ca obiect acordarea de despăgubiri băneşti în vederea emiterii avizului de
legalitate şi înaintării către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor.
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
- 03-04.04.2017 - centralizarea, realizarea i transmiterea către MAI – DGMO a situației aferente lunii
martie 2017 privind stadiul de pregătire i intervenție a autorităților competente pentru sezonul rece
2016-2017;
- 03-04.04.2017 - participarea la organizarea edintei CJSU din 05.04.2017 (adresă de convocare a
membrilor CJSU, adresă informare către MAI – Departamentul pentru Situații de Urgență, întocmire
proiect de hotărâre, transmitere hotărâre către MAI i instituțiile implicate);
- 05.04.2017 – participarea la edința CJSU,
- 18.04.2017 – pregătirea i participarea la organizarea videoconferinței susținute de către ministrul
afacerilor interne (adresă de convocare a membrilor CJSU, adresă către MAI – Departamentul pentru
Situații de Urgență pentru informare privind continuarea videoconferinței cu o edință CJSU);
- 18.04.2017 - transmiterea informării privind codurile meteorologice emise pentru județul Constranța,
către ISU i primăriile din județ;
- 18.04.2017 – înaintarea unei adrese către ENEL pentru a dispune măsurile necesare interventiei in
situații de urgență,
-20,21.04.2017 – actualizarea informațiilor pentru definitivarea Ordinului Prefectului privind
componența Comitetului Județean pentru Situații de Urgență;
- 26.04.2017 – întocmirea unei informări privind adresa ANIF referitoare la constituirea unei noi comisii
privind Legea nr. 158/2016,
- 28.04.2017 – formularea i transmiterea unui răspuns IPJ cu privire la informațiile solicitate.
 Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru problemele persoanelor vârstnice
- 20.04.2017 - întocmirea i transmiterea convocatorului pentru edința comitetului,
- 20.04.2017 – pregătirea materialelor pentru edință,
- 28.04.2017 – participare edintă, întocmire proces verbal.
 Programul Lapte şi Corn
- 03-14.04.2017 - monitorizarea în vederea desfăşurării în bune condiţii a programului.
 Colegiul Prefectural
- 18.04.2017 - întocmirea referatelor modificarea componenței Colegiului Prefectural, respectiv pentru
convocarea în şedinţă a colegiului;
- 18.04.2017 - întocmirea şi transmiterea Ordinului prefectului privind modificarea componenței
Colegiului Prefectural constituit la nivelul județului Constanța; postarea acestuia pe site-ul instituției;
- 18.04.2017 – întocmirea şi transmiterea Ordinului prefectului privind convocarea Colegiului
Prefectural; postarea acestuia pe site-ul instituției;
- 19.04.2017 - înaintarea unei adrese către Direcția de Sănătate Publică Constanța, Direcția Sanitară
Veterinară i pentru Siguranța Alimentelor Constanța, Comisariatul Județean pentru Protecția
Consumatorilor Constanța, Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, Inspectoratul Județean de
Jandarmi Constanța, Garda de Coastă Constanța, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea”
al Județului Constanța, Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral i Direcția Județeană pentru
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Tineret i Sport, pentru a pentru a intocmi informări / rapoarte pe care le vor prezenta în şedinţa
Colegiului Prefectural;
- 20.04.2017 – întocmirea Raportului final cu privire la controalele efectuate de către serviciile publice
deconcentrate, conform Hotărârii nr. 3/2017 a Colegiului Prefectural;
- 24.04.2017 – 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 martie, conform Hotărârii nr. 4/2017 a Colegiului Prefectural;
- 25.04.2017 - participarea la şedinţa Colegiului Prefectural;
- 26.04.2017 – întocmirea procesului verbal al şedinţei Colegiuului Prefectural i postarea acestuia pe
site-ul instituției;
- 26.04.2017 – întocmirea adresei cu privire la Raportul privind activitatea Colegiului Prefectural pe luna
aprilie şi transmiterea acesteia către M.A.I., în format letric şi electronic;
 Comisia de Dialog Social
- 19.04.2017 – transmiterea către CNS Cartel Alfa a răspunsului primit din partea SC Montero Group
Galați referitor la adeverințele de vechime solicitate de fo tii angajați ai Fertilchim,
- 20.04.2017 – înaintarea către membrii Comisiei de Dialog Social a invitaţiei de participare la şedinţa
din data de 25.04.2017;
- 25.04.2017 – participarea la şedinţa comisiei;
- 26.04.2017 - elaborarea minutei şedinţei comisiei i transmiterea acesteia la Ministerul Consultării
Publice i a Dialogului Social.
 03,10,17,24.04.2017 – Monitorizarea numărului de cereri depuse la nivelul centrelor APIA, în perioada
01 martie - 15 mai 2017, în cadrul Campaniei de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2017;
 03.04.2017 – Transmiterea unor adrese către serviciile publice deconcentrate repartizate în vederea
întocmirii raportului pe trimestrul I privind realizarea Planului de acțiuni pe anul 2017;
 7,12,26,27.04.2017 – Prelucrarea rapoartelor trimestriale primite de la serviciile publice deconcentrate;
 03-28.04.2017 – Centralizarea i analizarea rapoartelor cu privire la principalele obiective realizate în
anul 2016 de către serviciile publice deconcentrate, consiliul judeţean, companiile naționale şi regiile
autonome din judeţ, în vederea realizării Raportului privind starea economico-socială a judeţului în anul
2016.
 03.04.2017 - Întocmirea şi transmiterea unei adrese către Inspectoratul Județean de Jandarmi pentru
solicitarea asigurării mijloacelor de transport pentru deplasarea comisiei de control constituită conform
Hotărârii nr. 3/2017 a Colegiului Prefectural;
 04.04.2017 – Înaintarea unei adrese către AJPIS i Casa de pensii privind comunicarea numărului de
beneficiari ai POAD 2016, din categoriile VMG, ASF si pensionari, conform prevederilor HG nr.
799/2014, cu modificările i completările ulterioare;
 04.04.2017 – Redactarea unei adrese către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica S.A., referitoare la funcționarea în aproprierea Staţiei de transformare Constanţa Nord, a
unui târg de produse agrare (legume - fructe) i respectarea prevederilor legale privind delimitarea
zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice.
 04.04.2017 – Participare la şedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit
pentru planuri şi programe, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa; întocmire informare
cu privire la documentaţiile discutate;
 04.04.2017 – Transmiterea unei adrese către Primăria Municipiului Constanța i Consiliul Județean
Constanța pentru solicitarea aplicării măsurilor legale care se impugn în vederea constituirii Fondului
destinat activităților de tineret i înființarea consiliilor consultative pe probleme de tineret;
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 04.04. 2017 - Întocmirea şi transmiterea unui raspuns Primăria Comunei Castelu, cu privire la alocarea
unui microbuz;
 05.04.2017 – Transmiterea unei adrese către primăria Ostrov privind declararea zonei de supraveghere
sanitar veterinară liberă de boala Inflența Aviară, începând cu data de 03.04.2017, urmare a notificării
primite din partea DSVSA Constanța;
 05.04.2017 – Întocmirea unei adrese către toate primăriile privind publicarea variantelor consultative
ale Ghidurilor solicitantului pentru submăsurile - sM 4.1 - „Investiții în exploatații AGRICOLE”, sM 4.1a „Investiții în exploatații POMICOLE”; sM 6.1 - „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”; sM 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”; sM 6.2 - „Sprijin pentru înființarea de
activități neagricole în zone rurale” ITI Delta Dunării; sM 6.3 - „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor
mici”; sM 6.4 - „Investiții în crearea i dezvoltarea de activități neagricole”; sM 6.4 - „Investiții în
crearea i dezvoltarea de activități neagricole” ITI Delta Dunării; sM 9.1 - „Înfiinţarea grupurilor de
producători în sectorul AGRICOL” i sM 9.1a - „Înființarea grupurilor de producători în sectorul
POMICOL”, din cadrul PNDR 2014-2020;
 07.04.2017 – Retrimiterea prin fax a unei adrese către Oficiulul Județean pentru Finanțarea Investițiilor
Rurale i Direcției Regionale de Drumuri i Poduri Constanţa.
 07.04.2017 - Înaintarea unei adrese către IPJ i ISJ pentru solicitarea raportului activităţilor
desfăşurate pentru creşterea gradului de siguranţă în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de
învăţământ preuniversitar, i a rezultatelor obţinute pe linia prevenirii violenţei în mediul şcolar, în
trimestrul I 2017.
 07.04.2017 - Elaborarea şi transmiterea unei adrese către IPJ i ISU i Direcția Silvică cu privire la
organizarea Kuresului Tătăresc de către Primăria Valu lui Traian.
 10.04.2017 - Înaintarea unei adrese către toate primăriile privind publicarea pentru zece zile, pe site ul
www.ampeste.ro a variantei consultative a Ghidului de finanțare pentru Măsura III.2 din POPAM 20142020, în vederea transmiterii de opinii sau propuneri de către factorii interesați;
 10.04.2017 – Formularea şi transmiterea unui răspuns la adresa primită de la Ministerul Afacerilor
Interne, referitoare la situația privind obiectivele de investiții realizate prin “Programul național de
construcții de interes public sau social” derulate prin Compania Națională de Investiții “C.N.I” – S.A.
 11.04.2017 - Transmiterea unei adrese către City Park Mall cu privire la organizarea Târgului de
binefacere ”Să dăruim impreună„.
 11.04.2017 - Înaintarea unei adrese către Primăria comunei Mihail Kogălniceanu pentru solicitarea
sprijinului în organizarea Târgului de binefacere Să dăruim impreună„.
 13.04.2017 - Trimiterea unor învitații către organizațiile minorităților naționale
generale la sedința de organizare a Târgului de binefacere ”Să dăruim impreună„.

i către consulatele

 13.04.2017 – În tiințarea primăriilor Constanța, Mangalia, Eforie i Limanu, printr-o adresă, privind
stingerea focarelor de Influența Aviară la păsări sălbatice, focare care au evoluat in localitățile
menționate;
 19.04.2017 - Realizarea şi transmiterea unei adrese către Direcția de Sănătate Publică Județeană
Constanța cu privire la memoriul Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila
 19.04.2017 – Participarea la întâlnirea cu organizațiile minorităților naționale în vederea stabilirii
modului de desfă urare a Târgului de binefacere din data de 20.05.2017;
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 20.04.2017 - Informarea tuturor primăriilor din județ privind derularea în perioada 01.03-15.05.2017 a
Campaniei de primire a cererilor unice de plată aferente anului 2017;
 20.04.2017 - Participarea la sediul OCPI Constanța la o întâlnire referitoare la demararea lucrărilor
privind Programul Național de cadastru i Carte Funciară la nivelul județului nostru;
 24.04.2017 – Transmiterea unei adrese către Inspectoratul
funcționarea internatelor colare.

colar Județean Constanța cu privire la

 24, 25.04.2017 – Transmiterea unei informări tuturor primăriilor din județ privind lansarea primul apel
de subproiecte cu nr. MAP/01/2017, aferent Programului Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul
comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți” de către Ministerul Apelor i Pădurilor.
 24.04.2017 – Completarea Planului de acţiuni aferent anului 2017 pentru realizarea în judeţul
Constanţa a obiectivelor din Programul de guvernare, cu informații privind capitolul Transporturi şi
infrastructură – Domeniul naval - Obiectiv nr. 6.
 25.04.2017 – Transmiterea unei adrese către toate primăriile privind lansarea începând cu data de 20
aprilie 2017 a sesiunii continue de depunere a cererilor de finanțare prin submăsura sM 19.2 - Sprijin
pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL);
 26.04.2017 – Transmiterea unei adrese către garda de Coastă pentru solicitarea planului de măsuri
pentru asigurarea derulării fluente i civilizate a traficului de persoane i mărfuri prin punctele de
trecere a frontierei din județ;
 26.04.2017 – Participarea la întâlnirea de lucru a comisiei tehnice pentru elaborarea Planului de
menținere a calității aerului în județul Constanța;
 26.04.2017 - Înaintarea unei adrese către toate primăriile privind publicarea versiunilor finale ale
ghidurilor solicitantului pentru finanțarea următoarelor submăsuri SM 6.2 , respectiv sM 6.4 din PNDR
2014-2020;
 27.04.2017 – Elaborarea unui referat de clasare a petiției Asociației Aurora salt spre stele;
 28.04.2017 – Întocmirea unei adrese către toate primăriile privind derularea în perioada 3 mai-31 iulie
2017 a campaniei de finanțare pentru următoarelor submăsuri sM 4.1, sM 4.1a, s M 6.1, sM 6.2, sM
6.3, sM 6.4, sM 9.1 i sM 9.1 a din cadrul PNDR 2014-2020;
 28.04.2017 – Participare la videoconferința cu tema: prezentarea măsurilor dispuse în vederea
asigurării ordinii i siguranței publice în perioada minivacanței de 1 Mai, desfă urată cu toate structurile
MAI;
 28.04.2017 – Convocarea Comisiei de verificare a taberelor în vederea deplasării acesteia la taberele
din Eforie i 2 Mai.
 28.04.2017 – Elaborarea i transmiterea unei adrese către CNAPMC pentru a dispune măsurile care se
impun, pentru desfă urarea în condiții optime a circulației pe podul Apolodor.
 28.04.2017 – Transmiterea către Ministerul Tineretului i Sportului a unei adrese pentru solicitarea
informațiilor referitoare la Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului de punere
în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret
i a municipiului Bucure ti;
 05.04.2017 – Participarea la întâlnirea delegației Consiliului Europei cu reprezentanții Uniunii
Democrate a tătarilor Turco Musulmani din România.
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 05.04.2017 – Participarea la întâlnirea delegației Consiliului Europei cu Prefectul Județului Constanța
reprezentanții serviciilor deconcentrate Consiliului Județean Constanța i Primăriei Municipiului
Constanța.
 05.04.2017 – Participarea la Conferința Regională Finală a proiectului INTEGRARE+.
 11, 13.04.2017 – Participarea, ca reprezentant ANFP, în comisia de concurs pentru concursul organizat
în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Constanţa.
 19.04.2017 - Participarea în comisia de concurs organizată la nivelul primăriei Negru Vodă;
 20.04.2017 – Participarea la evenimentul organizat de UDTTMR ”Literatura i istoria literaturii române

i tătare”.

 20.04.2017 – Participarea în calitate de reprezentant ANFP la concursul de recrutare organizat de
primăria Costine ti.
 21.04.2017 – Participarea la premierea elevilor carea au participat la Olimpiada Națională de limbă
turcă.
 27.04.2017 - Participarea la edința Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru
Învățământul Tehnic i Profesional.
 28.04.2017 – Participare la Consiliul Reprezentanților ai UDTTMR.

Şef serviciu

Din activitatea
BIROULUI INFORMARE RELAȚII CU PUBLICUL ȘI SECRETARIAT
 Preaudierea a 18 persoane;
 Desfă urarea a 3 audiente la sediul Instituției Prefectului județul Constanța în care 13 persoane au fost
primite în audiență de către domnul Prefect Adrian Viorel Nicolaescu i domnul Subprefect Accoium
Mustafa Levent.

Şef birou
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