ROMÂNIA

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

BULETIN INFORMATIV
PRIVIND ACTIVITATEA INSTITU IEI
-

LUNA AUGUST 2017

-

Din agenda public a lunii
MEDIATIZAREA ACTIVIT II INSTITU IONALE
 Emiterea şi transmiterea către presa acreditată a 13 comunicate de presă;
 14 apariţii în presa scrisă locală monitorizată;
 1 conferin ă de presă organizată;
 Apariţii ale domnilor prefect şi subprefect la 3 emisiuni de ştiri radio
 Apariţii ale domnilor prefect şi subprefect la 3 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 12 titluri de proprietate,
- primirea a 61 persoane la relaţii cu publicul,
- solu ionarea a 41 peti ii.
 21.08.2017 - Au fost transmise către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor 48 dosare
care fac obiectul legilor fondului funciar.
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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:
- 9 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
- 01.08.2017 – participarea la întâlnirea organizată la sediul institu iei în vederea discutării Planului Alb
pentru Managementul Incidentelor cu Victime Multime, întocmit de Spitalul Clinic Jude ean de Urgen ă;
-01.08.2017 – transmiterea unor adrese pentru comunicarea emiterii codului galben pentru jude ul
Constan a, către toate primăriile i ISU Dobrogea, ENEL, RAJA, ITM;
-03.08.2017 - transmiterea unor adrese pentru comunicarea emiterii codului portocaliu pentru jude ul
Constan a, către toate primăriile i ISU Dobrogea, ENEL, RAJA, ITM;
-07.08.2017 - transmiterea unor adrese pentru comunicarea actualizării informa iilor meteorologice,
prelungirea codului portocaliu pentru jude ul Constan a, către toate primăriile i ISU Dobrogea, ENEL,
RAJA, ITM;
-03.08.2017 – participarea la organizarea edintei extraordinare a CJSU din 03.08.2017: întocmirea
adresei de informare către MAI – Departamentul pentru Situa ii de Urgen ă; participarea la edin ă);
-02-03.08.2017 – întocmirea referatului i a Ordinului prefectului pentru constituirea comisiei de
constatare i evaluare a pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice din 27-28 iulie
2017 pentru Cernavodă i Saligny; Stabilirea detaliilor organizatorice pentru efectuarea deplasărilor în
localită ile afectate;
-07-08.08.2017 - întocmirea referatului i a Ordinului prefectului pentru constituirea comisiei de
constatare i evaluare a pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice din 05 august
2017 pentru Adamclisi i Aliman; Stabilirea detaliilor organizatorice pentru efectuarea deplasărilor în
localită ile afectate;
-09.08.2017 – transmiterea unei adrese către ABADL ca urmare a solicitării primite de la primăria
Rasova privind o problemă la digul din localitate;
-11.08.2017 – participarea la edin a organizată la sediul institu iei privind analiza serviciului de salvare
/salvamari;
-17,18.08.2017 – calcularea pagubelor constate de către comisiile constituite prin Ordinul Prefectului
ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice din 27-28 iulie si 05 august 2017;
- 24.08.2017 - înaintarea către MAI a Raportului Sinteză privind inunda iile produse în jude ul
Constan a în lunile iulie i august 2017;
-24.08.2017 – întocmirea unor adrese către primăriile din jude , RAJDP i DRDP referitoare la
pregătirea sezonului rece 2017-2018.
- 28.08.2017 – întocmire i transmitere raspuns la ANRSPS referitor la propunerile privind produsele ce
ar trebui să constituie stoc rezervă de stat
 Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru problemele persoanelor vârstnice
- 01.08.2017 – actualizarea Ordinului Prefectului nr. 393/01.08.2017 privind modificarea componen ei
comitetului;
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- 03.08.2017 – redactarea i transmiterea unei adrese către toate primăriile din jude , referitoare la
întâlnirea de lucru organizată de către D.G.A.S.P.C. Constan a, în data de 09.08.2017 în Sala ”Remus
Opreanu”, în intervalul orar 10.00 – 13.00.
- 21.08.2017 – întocmirea i transmiterea adresei de convocare la edin ă,
- 31.08.2017 – pregătirea materialelor i participarea la edin a comitetului.
 Colegiul Prefectural
- elaborarea referatului pentru convocarea în şedinţă a Colegiului Prefectural;
- 23.08.2017 - întocmirea şi transmiterea Ordinului prefectului privind convocarea colegiului;
- 23.08.2017- transmiterea către Direc ia de Sănătate Publică Constan a i Inspectoratul Scolar
Jude ean Constan a a unor adrese privind întocmirea unor materiale, în vederea prezentării în cadrul
edin ei de colegiu prefectural;
- 30.08.2017- participare la edin a de colegiu prefectural pe luna august 2017.
 Comisia de Dialog Social
-09.08.2017 – reactualizarea Ordinului prefectului privind componen a comisiei ca urmare a schimbării
conducerii Agen iei Jude ene de Administrare Fiscală;
-21-23.08.2017 – elaborarea şi transmiterea către membrii comisiei a invitaţiei de participare la şedinţa
din data de 29.08.2017;
-24.08.2017 – întocmirea unei adrese către Ministerul Transporturilor pentru înaintarea unui memoriu
al Asocia iei Instructorilor Auto Autoriza i;
-29.08.2017 – Participarea la şedinţa comisiei;
-29-30.08.2017 - realizarea minutei şedinţei comisiei i transmiterea acesteia la Ministerul Consultării
Publice i a Dialogului Social.
 02.08.2017 – Formularea i transmiterea unui răspuns adresat unui locuitor din comuna Mereni ca
urmare a unei petitii pe L544/2001;
 02.08.2017 – Transmiterea unei adrese către Direc ia de Sănătate Publică pentru realizarea
demersurilor ca urmare a afectării unor fântâni în localitatea Lumina;
 02.08.2017 – Înaintarea unei informări către toate primăriile privind derularea în perioada 01 august 31 octombrie 2017, a sesiunii de finan are aferente Schemei GBER pentru Submăsura 4.2 – Sprijin
pentru procesarea produselor agricole, în valoare totală de 70 milioane de euro;
 02.08.2017 – Transmiterea unei adrese către M.A.D.R. privind emiterea unui ordin referitor la
constituirea unei comisii de control pentru respectarea prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea
unor măsuri de reglementare a pie ei produselor din sectorul agricol;
 03.08.2017 - Elaborarea unei adrese către ISJ cu privire la stadiul realizării măsurilor pentru
deschiderea în bune condiţii a anului şcolar 2017-2018;
 04.08.2017 – Elaborarea răspunsului la adresa referitoare la activitatea Comisiei pentru inventarierea
depozitelor de steril la nivelul Jude ului Constan a i transmiterea acestuia către Ministrul Economiei i
către Ministerului Afacerilor Interne;
 04.08.2017 – Realizarea unei adrese pentru transmiterea către Primăria Municipiului Constan a a
adresei primită de la Asocia ia Jude eană Constan a a Revolu ionarilor din Decembrie 1989 – Pontus
Euxinus;
 04.08.2017 – Transmiterea unei informări către primăriile Corbu, Istria, Mihai Viteazu i Săcele privind
prelungirea până la 30 septembrie 2017, ora 17.00 a sesiunii de primire a cererilor de finan are
aferentă submăsurii 4.1a „Investi ii în exploata ii pomicole” din cadrul PNDR 2014 – 2020 pentru zona
de aplicabilitate ITI Delta Dunării i până la 31 august 2017, ora 17.00, sesiunea pentru proiectele
depuse prin submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” din zona ITI Delta Dunării;
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 04.08.2017 – Adresarea unei solicitări către toate primăriile privind transmitere către Regia Na ională a
Pădurilor – Direc ia Silvică Constan a a necesarului de lemne pentru încălzirea locuin elor pentru
persoanele fizice i unită ile de interes local finan ate integral sau par ial de la bugetul de stat/local, în
vederea aplicării prevederilor art. 59 al Legii nr. 175/2017 pentru modificarea i completarea Legii nr.
46/2008-Codul Silvic;
 04.08.2017 - Înaintarea unei adrese către Garda Forestieră Bucure ti pentru transmiterea în format
electronic a datelor de contact pentru toate primăriile din jude ul nostru, precum i a demersurilor
făcute pentru aplicarea prevederilor art. 59 al Legii nr. 175/2017 pentru modificarea i completarea
Legii nr. 46/2008-Codul Silvic;
 04, 11.08.2017 – Participarea, ca reprezentant ANFP, în comisia de concurs de la Direc ia Jude eană
pentru Cultură Constan a;
 07.08.2017 - Actualizarea Registrului de eviden ă a activită ilor de rela ii externe la nivelul institu iei;
 07–08.08.2017 – Întocmirea i transmiterea raportării pe semestrul I la Planul de ac iuni al Grupului
Jude ean de Modernizatori 2017;
 08.08.2017 – Participarea, ca reprezentant ANFP, în comisia de concurs de la Primăria Comunei
Limanu;
 08, 11.08.2017 – Participarea, ca reprezentant ANFP, în comisia de concurs de la Primăria Cernavodă;
 09.08.2017 - Participarea, ca reprezentant ANFP, în comisia de concurs de la Primăria Hâr ova;
 09.08.2017 - Transmiterea către ISU, IPJ, IJJ, GC, DSP, ANR, ARSVOM a unei invita ii de participare la
edin a de analiză a cazurilor de inec din sezonul estival 2017;
 09.08.2017 - Realizarea i transmiterea unei invitatii către primăriile Constanta, Mangalia, Eforie,
Navodari, 23 August, Costinesti, Limanu, Tuzla privind edin a de analiză a cazurilor de inec din sezonul
estival 2017;
 09.08.2017 - Înaintarea unei adrese către Primăria Constan a pentru solicitarea listei agen ilor
economici autoriza i să desfă oare activitatea de transport public călători;
 09-10.08.2017 - Întocmirea situa iei privind conformarea la parametrii de calitate ai apei potabile în
unele localită i din jude ul Constan a în baza informa iilor primite de la Direc ia de Sănătate Publică
Constan a i transmiterea către MAI – DGAESRI;
 10.08.2017 – Transmiterea la MDRAPFE a completărilor la situa ia privind implementarea POAD 2014 în
jude (Dobromir, Mereni, Cernavodă);
 18.08.2017 – Elaborarea i transmiterea către MAI a răspunsului la radiograma cu privire la, proiectele
Institu iei Prefectului – Jude ul Constanta pentru aniversarea Centenarului Primului Război Mondial i al
Marii Uniri;
 18.08.2017 – Transmiterea către toate primăriile a unei adrese cu privire la ini iativele de ac iuni,
proiectele pentru aniversarea Centenarului Primului Război Mondial i al Marii Uniri;
 Centralizarea ini iativelor de ac iuni, proiecte de la nivelul unită ilor administrativ teritoriale pentru
aniversarea Centenarului Primului Război Mondial i al Marii Uniri;

Buletin informativ luna august 2017

Instituţia Prefectului Judeţul Constanţa

pagina 4/ 7

 Convocarea membrilor Comisiei Paritare în vederea alegerii pre edintelui comisiei; Întocmirea
procesului verbal al edin ei i informarea func ionarilor publici din cadrul institu iei. Actualizarea
Ordinului prefectului privind componen a Comisiei Paritare i înaintarea acestuia către ANFP.
 18.08.2017 – Întocmirea unei adrese către Inspectoratul Jude ean de Jandarmi i Serviciul Jude ean de
Ambulan ă în vederea desfă urării în bune condi ii a evenimentului Performan a în viitor, eveniment
care s-a desfă urat pe Stadionul Voin a din cadrul bazei sportive Badea Câr an în data de 20.08.2017;
 20.08.2017 – Înaintarea către toate primăriile i Consiliul Jude ean Constan a a unei adrese pentru
solicitarea respectării prevederilor Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor i operelor
comemorative de război, cu modificările i completările ulterioare;
 21-24.08.2017 – Participarea la etapa a III – a de verificare a parcurilor de distrac ii;
 21.08.2017 - Înaintarea către MDRAPFE a răspunsului la adresa privind transmiterea în format
electronic a documentelor care au stat la baza implementării la nivel jude ean a POAD 2015;
 21.08.2017 – Întocmirea i transmiterea către APM Constan a a răspunsului la adresa cu privire la
nominalizările Institu iei Prefectului în structura opera ională pentru elaborarea/actualizarea Planului
Local de Ac iune pentru Mediu pentru jude ul Constan a, precum i în structura decizională pentru
coordonarea i validarea acestuia;
 21.08.2017 - Înaintarea unei adrese catre ISU, APIA, OCPI, ABADL, ADS, ISJ, DSP, DAJ, APM, cu
privire la ac iunea de informare a unită ilor administrativ teritoriale din jude cu privire la noută ile
legislative i programele de finan are aflate în desfă urare, precum i de identificare a
disfunc ionalită ilor din activitatea acestora i a măsurilor necesar a fi luate în vederea solu ionării
problemelor identificate;
 21.08.2017 – Înaintarea către Oficiul Jude ean pentru Finan area Investi iilor Rurale Constan a a
adresei de solicitare de nominalizare a unui reprezentant care să participe la întâlnirile interactive cu
primăriile;
 21.08. 2017 – Întocmirea i transmiterea la MDRAPFE a adresei de reamintire cu privire la
transmiterea, încă din 22.06.2017 a situa iei centralizate cu documenta ia privind implementarea POAD
2015/2016 la nivelul jude ului Constan a;
 21.08.2017 - Participarea, ca reprezentant ANFP, în comisia de concurs de la Primăria Hâr ova;
 22.08.2017 – Realizarea unui material con inând propuneri cu temele de discu ie privind gestionarea
fondurilor europene din perspectiva eligibilită ii prefecturilor, pentru participarea prefectului la întâlnirea
de lucru a prefec ilor, organizată la MAI;
 22.08.2017 - Transmiterea unei informări către toate primăriile privind desfă urarea în perioada 21
august -06 octombrie 2017 a celei de a doua sesiuni de depunere a cererilor de sprijin aferente
schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire i crearea de suprafe e împădurite” aferentă
Măsurii 8 „Investi ii în dezvoltarea zonelor împădurite i îmbunătă irea viabilită ii pădurilor”, din cadrul
PNDR 2014-2020;
 22.08.2017 - Informarea tuturor primăriilor privind prelungirea până la 30 septembrie 2017, a sesiunii
de primire a cererilor de finan are pentru Submăsura 4.3 I - Investi ii pentru dezvoltarea, modernizarea
sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Componenta infrastructură de IRIGA II, din cadrul
PNDR 2014 – 2020;
 23.08.2017 - Realizarea unui material con inând informa ii referitoare la capitolele Economie, Politici
industriale, Politici în domeniul resurselor minerale neenergetice, Comer i rela ii interna ionale,
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Protec ia consumatorului, Fonduri Europene i Turism, pentru participarea prefectului la întâlnirea de
lucru a prefec ilor, organizată la MAI;
 23.08.2017 – Elaborarea i transmiterea către MAI – DGRIP a adresei cu prezentarea cererilor de
finan are aplicate de Institu ia Prefectului Constan a i aflate în prezent în stadiul de evaluare, pentru
previzionarea bugetară a sumelor necesare implementării acestor proiecte, în cazul aprobării lor spre
finan are;
 24.08.2017 - Înaintarea către Primăria Hâr ova a unei solicitări de sprijin în vederea transmiterii
ambasadelor străine la Bucure ti, pentru identificarea poten ialilor investitori străini interesa i de
captarea i amenjarea izvoarelor de ape sulfuroase de pe raza ora ului;
 24.08.2017 – Participarea la întâlnirea cu reprezentan ii Agen iei Na ionale pentru Romi;
 24.08.2017 – Întocmirea i transmiterea unei adrese către Ministerul Afacerilor Interne pentru
comunicarea datelor de contact ale persoanelor care fac parte din Biroul Jude ean pentru Romi;
 25.08.2017 – Întocmirea i transmiterea către agen ii economici autoriza i să desfă oare activitatea de
transport public călători a invita iei de participare la edin a din data de 29.08.2017;
 25.08.2017 - Transmiterea unei adrese către Inspectoratul General Pentru Imigrări - Serviciul Pentru
Imigrări al Jude ului Constan a i Garda de Coastă pentru solicitarea unui punct de vedere cu privire la
institu iile responsabile pentru decontarea cheltuielilor efectuate cu hrana grupurilor de migran i pe
perioada cercetărilor, până la repartizarea acestora în centre de cazare a străinilor luaţi în custodie
publică;
 25.08.2017 - Transmiterea unei informări către toate primăriile privind măsurile care trebuie dispuse la
nivelul exploata iilor de porcine domestice, în vederea prevenirii pestei porcine africane;
 25.08.2017 – Întocmirea i transmiterea către toate institu iile componente a Ordinului prefectului nr.
423/22.08.2017 privind modificarea componen ei Comandamentului Jude ean de analiză a realizării
Programului anual de înfiin are a perdelelor forestiere de protec ie;
 25.08.2017 - Transmiterea către MAI – DGL a adresei de răspuns la solicitarea de a efectua o analiză la
nivelul structurii i de a comunica propuneri cu clădiri care ar putea îndeplini condi ii de eligibilitate
pentru aplica ii pe POR 2014 – 2020, AP 3, PI 3.1. Opera iunea B SUERD;
 25.08.2017 - Întocmirea i transmiterea către DGASPC i AJPIS Constan a a unor adrese privitoare la
concluziile controalelor de prevenire a incendiilor, realizate de personalul ISU Constan a, la unită ile de
îngrijire i cazare a bătrânilor, copiilor institu ionaliza i i persoanelor cu dizabilită i din jude , prin care
sunt solicitate situa iile i datele de contact pentru aceste unită i.
 28.08.2017 – Participarea, ca reprezentant ANFP, în comisia de concurs de la Parchetul de pe lângă
Tribunalul Constan a, proba scrisă;
 28, 30.08.2017 – Participarea, în calitate de reprezentant ANFP la concursul organizat de Casa
Jude eană de Pensii Constan a.
 28.08.2017 – Înaintarea unei adrese către D.S.V.S.A. Constan a privind transmiterea unui punct de
vedere referitor la aspectele semnalate de un cetă ean referitor la condi iile în care func ionează un
adăpost de câini din localitatea Ovidiu;
 28.08.2017 – Înaintarea unei adrese către ISJ i IPJ pentru solicitarea analizei activităţilor desfăşurate
pentru derularea în condi ii de siguran ă a noului an colar;
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 28.08.2017 - Elaborarea unei adrese către primăriile Medgidia, Ovidiu, Băneasa, Ciobanu, Ciocârlia,
Crucea, Dobromir, Independen a, Ion Corvin, Lipni a, Rasova pentru solicitarea punctului de vedere cu
privire la termenele de îndeplinire a condiţiilor de autorizare unită or de invă ământ care nu detin
autoriza ie santara de finc ionare;
 29.08.2017 – Participarea la
transport public călători;

edin a cu agen ii economici autoriza i să desfă oare activitatea de

 30.08.2017 – Întocmirea unei adrese către agen ii economici autoriza i să desfă oare activitatea de
transport public călători pentru solicitarea întocmirii unui grafic de măsuri pentru îmbunătă irea
activită ii de transport de pe raza municipiului Constan a;
 31.08.2017 – Înaintarea către MAI – Direc ia Generală Management Opera ional a Informării cu privire
la activităţile desfăşurate de structurile deconcentrate şi autorităţile administraţiei publice locale pentru
derularea, în condiţii de siguranţă a noului an şcolar;
 31.08.2017 – Întocmirea i transmiterea către Departamentul Centenar a răspunsului cu privire la
ac iunile Institu iei Prefectului - Jude ul Constan a precum i ini iativelor unită ilor administrativ
teritoriale din jude pentru aniversarea Centenarului Primului Război Mondial i al Marii Uniri.
 31.08.2017 – Realizarea unei informări către toate primăriile privind derularea în perioada 01
septembrie – 30 noimebrie 2017, a primei sesiuni de depunere a cererilor de finan are pentru
submăsurile 16.4 ˶ Sprijin acordat pentru cooperare orizontală i verticală între actorii din lan ul de
aprovizionare în sectorul agricol ̋ i 16.4a ˶ Sprijin acordat pentru cooperare orizontală i verticală între
actorii din lan ul de aprovizionare în sectorul pomicol ̋, din cadrul Programului Na ional de Dezvoltare
Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Şef serviciu

Din activitatea
BIROULUI INFORMARE RELAȚII CU PUBLICUL ȘI SECRETARIAT
 Solu ionarea a 102 peti ii din care 34 petitii au fost preluate de la Comisia jude eană de fond funciar;
 Preaudierea a 28 persoane;
 Desfă urarea a 3 audiente la sediul Institu iei Prefectului jude ul Constan a în care 5 persoane au fost
primite în audien ă de către domnul subprefect Accoium Mustafa Levent.

Şef birou
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