ROMÂNIA

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

BULETIN INFORMATIV
PRIVIND ACTIVITATEA INSTITU IEI
-

LUNA FEBRUARIE 2017

-

Din agenda public a lunii
MEDIATIZAREA ACTIVIT II INSTITU IONALE
 Emiterea şi transmiterea către presa acreditată a 12 comunicate de presă;
 21 apariţii în presa scrisă locală monitorizată;
 1 conferință de presă organizată;
 Apariţii ale domnilor prefect şi subprefect la 2 emisiune de ştiri radio;
 Apariţii ale domnilor prefect şi subprefect la 5 emisiune de ştiri radio.

Cancelaria Prefectului

Din activitatea
SERVICIULUI JURIDIC –ACHIZI II

Aplicarea legilor fondului funciar
 În cursul lunii s-au desfăşurat în principal următoarele activităţi:
- emiterea a 19 titluri de proprietate,
- primirea a 57 persoane la relaţii cu publicul,
- soluționarea a 98 petiții.
 28.02.2017 - S-a desfăşurat şedinţa Comisiei Judeţene pentru reconstituirea dreptului de proprietate
asupra pământului.
În cadrul şedinţei au fost adoptate 25 hotărâri ale Comisiei Judeţene pentru validarea a 81 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:
- 4 acte administrative având ca obiect acordarea de despăgubiri băneşti în vederea emiterii avizului de
legalitate şi înaintării către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor.

ef serviciu

Din activitatea
SERVICIULUI MONITORIZAREA SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE, SITUA II DE URGEN
I COOPERARE INTERNA IONAL
 Gestionarea cât mai eficient a situa iilor de urgen
-01-02.02.2017 - centralizarea, realizarea i transmiterea către MAI – DGMO a situației aferente lunii
ianuarie 2017 privind stadiul de pregătire i intervenție a autorităților competente pentru sezonul rece
2016-2017;
- 07.02.2017 - întocmirea i transmiterea unor adrese către toate primăriile din județ, membrii CJSU i
ISU pentru a dispune toate măsurile necesare ca urmare a informării meteorologice în vigoare emisa în
data de 06.02.2017, precum i actualizarea informării emise în data de 07.02.2017,
- 08.02.2017 – transmiterea către primăriile din judeţ, Inspectoratul Judeţean pentru Situații de
Urgență “Dobrogea” al Județului Constanţa i membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență,
a informării meteorologice pentru intervalul de valabilitate: 08 februarie, ora 09.00 - 09 februarie, ora
11.00,
- 08.02.2017 – transmiterea către primăriile din judeţ, Inspectoratul Judeţean pentru Situații de
Urgență “Dobrogea” al Județului Constanţa i membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență,
a atenționării de fenomene meteorologice periculoase – cod galben, pentru data de 08 februarie, între
orele 15.15 – 18.00,
- 08.02.2017 – transmiterea unei adrese către ABADL pentru a comunica instituției noastre punctul de
vedere referitor la solicitarea primăriei Agigea,
- 08.02.2017 – elaborarea Ordinului prefectului conform Legii 158/2016 pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare
nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele
măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a
alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile de energie,
-13-14.02.2017 – întocmirea situației privind conformarea la parametrii de calitate ai apei potabile în
unele localități din județ în baza informațiilor primite de la Direcția de Sănătate Publică Constanța i
transmiterea către MAI – DGAESRI,
-16-23.02.2017 - reactualizarea Ordinului CJSU în baza informațiilor comunicate de instituțiile
componente,
-17-22.02.2017 - participarea la organizarea edinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență
(elaborarea adreselor pentru convocarea membrilor CJSU i a adresei către MAI pentru transmiterea
ordinii de zi a edinței, întocmirea proiectului de hotărâre pentru aprobare, participarea la edință,
transmiterea documentației aprobate către MAI - DGRIP i MAI – DSU);
- 21.02.2017 – desfă urarea edinței extraordinare a CJSU,
-22.02.2017 – transmiterea către primăriile din județ i RAJDP Constanța a solicitării privind
comunicarea informațiilor pentru realizarea situației privind stadiul de pregătire i intervenție a
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autorităților competente pentru sezonul rece 2016-2017 aferente lunii februarie 2017; Centralizarea
informațiilor.
- 23.02.2017 – transmiterea răspunsului către primăria Agigea, care a înaintat instituției noastre spre
aprobare ”Planul local de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor i poluărilor accidentale, întocmit
pentru comuna Agigea, județul Constanța”, pentru perioada 2016-2019,
- 27.02.2017 – formularea i transmiterea răspunsului la adresa poliției Mereni,
- 27.02.2017 – formularea i transmiterea răspunsului la adresa IPJ – SICE.
 Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru problemele persoanelor vârstnice
- 22.02.2017 - întocmirea i transmiterea convocatorului pentru edința comitetului,
- 27.02.2017 – pregătirea materialelor pentru edință,
- 28.02.2017 – participare edintă, întocmire proces verbal
 Programul Lapte şi Corn
- 01-03, 13-28.02.2017 - monitorizarea în vederea desfăşurării în bune condiţii a programului
 Colegiul Prefectural
-21.02.2017 - întocmirea referatului pentru convocarea în şedinţă a Colegiului;
-23.02.2017 – întocmirea şi transmiterea Ordinului prefectului privind convocarea Colegiului;
-23.02.2017 – transmiterea unei adrese către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța i
Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, pentru a întocmi informări/rapoarte pe care să le prezinte
în şedinţa Colegiului;
-27.02.2017 – întocmirea Hotărârii nr. 2 privind aprobarea Planului de acțiuni pentru realizarea la nivel
județean a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare i transmiterea acesteia către toți membrii
colegiului;
-27.02.2017 - participarea la şedinţa;
-28.02.2017 – întocmirea procesului verbal de şedinţă;
-28.02.2017 – întocmirea adresei cu privire la Raportul privind activitatea Colegiului Prefectural pe luna
februarie şi transmiterea acesteia către M.A.I., în format letric şi electronic;
 Comisia de Dialog Social
- 20.02.2017 – transmiterea către membrii comisiei a invitaţiei de participare la şedinţa din data de
28.02.2017;
- 23.02.2017 – acordarea de sprijin în vederea organizării întâlnirii reprezentanților Organizației
Operatorul Portuar cu reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă;
- 28.02.2017– participarea la şedinţa comisiei;
- 28.02.2017– întocmirea minutei şedinţei comisiei;
 Comisia Paritar
-14-16.02.2017 - convocarea membrilor comisiei, întocmirea procesului verbal al întâlnirii, întocmirea
avizului acordat de membrii comisiei pentru Planul de perfecționare profesională a funcționarilor publici
din cadrul instituției pe anul 2017;
-28.02.2017 - convocarea la edință a membrilor comisiei, întocmirea procesului verbal al întâlnirii i
transmiterea către MAI a adresei întocmite de pre edintele comisiei.
 Centrului local de combatere a bolilor la animale
-10.02.2017 - întocmirea unei adrese pentru organizarea edinței de urgență în data de 11.02.2017 a
Centrului Local de Combatere a Bolilor la animale i convocarea instituțiile nominalizate;
- 11.02.2017 - participarea la edința centrului în vederea aprobării programului de măsuri aplicat la
suspicionarea unui focar de Influența Aviară în localitatea Ostrov;
- 11.02.2017 - întocmirea proiectului de ordin al prefectului privind aprobarea programului de măsuri
aplicat la suspicionarea unui focar de Influența Aviară în localitatea Ostrov, aprobarea. Întocmirea
procesului verbal de edință;
- 13.02.2017 - transmiterea către instituțiile nominalizate a ordinului prefectului privind aprobarea
programului de măsuri care se aplică la suspicionarea unui focar de Influența Aviară în localitatea
Almălău, comuna Ostrov;
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- 13.02.2017 – întocmirea adresei de convocare în edință de urgență a Centrului Local de Combatere
a Bolilor la Animale, urmare a confirmării focarului de Influența Aviară din localitatea Almălău, comuna
Ostrov;
- 13.02.2017 - participarea la edința centrului; întocmirea procesului verbal al edinței; aprobarea
programului de măsuri propus de către DSVSA Constanța i transmiterea acestuia către instituțiile cu
responsabilități i primăriei comunei Ostrov;
- 15.02.2017 – transmiterea unei adrese către Primăria comunei Ostrov privind respectarea planului de
măsuri stabilit de către D.S.V.S.A. Constanța i aprobat de prefectul județului, la confirmarea unor
cazuri de Influența Aviară.
 Comisia de identificare, delimitare i constituire a perimetrelor de ameliorare
- 06.02.2017 – adresarea unei solicitări către DAJ Constanța privind nominalizarea unor reprezentanți
care să facă parte din Comisia de identificare, delimitare i constituire a perimetrelor de ameliorare, în
conformitate cu prevederile de la lit i i j ale art. 5 din Legea nr. 100/2010 privind împădurirea
terenurilor degradate;
- 15.02.2017 - întocmirea proiectului de Ordin al prefectului privind modificarea componenței comisiei;
- 15.02.2017 - înaintare către toate instituțiile nominalizate i toate primăriile a Ordinului prefectului
privind modificarea componenței Comisie de identificare, delimitare i constituire a perimetrelor de
ameliorare la nivelul județului.
 02.02.2017 – Participarea la şedinţa Comisiei Locale pentru Investigarea Accidentelor Majore produse
la Rompetrol Rafinare în data de 22.08.2016 (desfăşurată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului);
 03.02.2017 – Completarea formularului E 01-2016 – Cercetare Statistică cu privire la resursele
energetice i utilizarea acestora în anul 2016;
 06.02.2017 – Întocmirea Planului de monitorizare a planului de acțiune în domeniul protecției mediului
pentru anul 2016, întocmit la nivelul Instituției Prefectului – Județul Constanța;
 07.02.2017 – Elaborarea Fi ei de mediu a instituției; întocmiree Cercetării statistice – Cheltuieli pentru
protecția mediului în anul 2016; întocmirea formularului Managementul de eurilor în anul 2016;
 08.02.2017 – Întomirea Raportului privind desfă urarea activităților de protecție a mediului în anul
2016;
 10.02.2017 – Convocarea în edința din data de 13.02.2017 a primarilor din localitățile Eforie i Negru
Vodă, a directorului executiv al Agenției pentru Protecția Mediului i a comisarului ef al Comisariatului
Județean Constanța al Gărzii Naționale de Mediu, cu privire la lucrările de închidere a depozitelor de
de euri municipale din cele două localități;
 13.02.2017 – Participarea la edința având ca temă lucrările de închidere a depozitelor de de euri
municipale din Eforie i Negru Vodă; întocmirea minutei edinței;
 15.02.2017 – Elaborarea i transmiterea către MAI a adresei cu privire la Raportul privind desfă urarea
activităților de protecție a mediului în anul 2016 precum i a tuturor documentelor care constituie
Dosarul de mediu al instituției, inclusiv pe suport optic tip CD, pentru anii 2014, 2015, 2016;
 14.02.2017 - Înaintarea unei adrese către toate serviciile publice deconcentrate pentru solicitarea
reanalizării Planului anual de acţiuni aferent anului 2017, pentru realizarea în judeţ a măsurilor cuprinse
în Programul de guvernare 2017-2020.
 13-23.02.2017 – Participarea la întocmirea Planului de acțiuni pe anul 2017 pentru realizarea la nivel
județean a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare;
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 20.02.2017 – Participarea la întâlnirile organizate la sediul primăriilor Eforie i Negru Vodă pe tema
închiderii depozitelor de de euri din cele două localități, întâlniri solicitate de Ministerul Dezvoltării
Regionale i Administrației Publice i Fondurilor Europene, la care au participat i reprezentanți de la
Ministerul Mediului, Agenția Națională de Mediu, Garda Națională de Mediu, Agenția pentru Protecția
Mediului, Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu, Consiliul Județean Constanța;
 02.02.2017 – Întocmirea i transmiterea unei adrese către toate primăriile din județ i către CJC, de
solicitare a fondurilor europene i guvernamentale accesate/atrase i derulate în trimestrul IV 2016.
 02–09.02.2017 – Completarea Registrului de evidență a relațiilor externe cu informații privind primirea
a două delegații străine.
 06.02.2017 – Transmiterea unei adrese către 6 primării membre ale rețelei de modernizatori de la
nivelul județului, pentru confirmarea inventarierii i funcționabilității echipamentelor cu care au fost
dotate prin proiectul “Modernizarea administrației publice a județului Constanța - Rețea județeană de
modernizatori”.
 08.02.2017 – Elaborarea i transmiterea unei adrese către toate primăriile din județ, de solicitare a
dispozițiilor primarilor pentru aprobarea distribuirii pe listele de redistribuire/suplimentare a pachetelor
cu ajutoare constând în alimente, rămase după epuizarea listelor inițiale i suplimentare aferente POAD
2014.
 24.02.2017 – Centralizarea i transmiterea la MDRAPFE a documentelor justificative de la toate 70 de
primării din județ (liste de distribuire, dispozitii de primar s.a.), inscripționate pe suport electronic,
necesare ministerului pentru anexare la cererea de rambursare la nivel național, pe POAD 2014.
 21.02.2017 – Transmiterea unei adrese către toate primăriile din județ la solicitarea Ministerului
Agriculturii i Dezvoltării Rurale, pentru asigurarea eliberării în timp util a documentelor necesare
depunerii în termen a cererilor unice pe suprafață.
 22.02.2017 – Participarea la o întâlnire de lucru la Agenția de Dezvoltare Regională a Regiunii de Sud –
Est Brăila pentru o bună informare asupra calendarului de lansări a viitoarelor apeluri de cereri de
finanțare i pentru identificarea potențialelor formule de parteneriat la nivel regional i județean;
realizarea unei informări pe aceste teme.
 23.02.2017 – Participarea la consultarea pentru elaborarea Planului Grupului Județean de Modernizatori
pentru 2017.
 28.02.2017 – Întocmirea i transmiterea unei adrese de informare către toate primăriile i către
Consiliu Județean Constanța, în calitate de potențiali solicitanți asupra oportunității de a aplica, până în
23 august a.c. pentru obținerea de finanțări pentru lucrări de construcții i instalații la clădiri publice,
prin POR 2014 – 2020.
 Corespondență cu potențiali parteneri pe Programul de Cooperare Teritorială Black Sea Basin.
 Participare la realizarea lucrării Situația economică, socială i culturală a județului Constanța în 2016.
 28.02.2017 - Întocmirea i transmiterea către MAI - Direcţia Generală Management Operaţional a
Informării cu privire la activităţile desfăşurate de structurile deconcentrate şi autorităţile administraţiei
publice locale pentru creşterea gradului de siguranţă în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de
învăţământ din judeţul Constanţa, în semestrul I al anului şcolar 2016-2017.
 03.02.2016 - Transmiterea unei adrese către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice i
Fondurilor Europene cu privire la solicitarea colii Gimnaziale “Emil Gârleanu” de alocare a unui
microbuz colar.
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 22.02.2017 - Înaintarea unei adrese către Inspectoratul de Poliția Județean a adresei Primăriei
Comunei Gârliciu care a semnalat faptul că din anul 2016 Postul de poliție din comună este deservit de
un singur agent de poliție.
 23.02.2017 - Întocmirea şi transmiterea unei adrese către Inspectoratul Judeţean Pentru Situații De
Urgență „Dobrogea”, Direcţia De Sănătate Publică Judeţeană Constanţa, Direcția Sanitară Veterinară i
Pentru Siguranța Alimentelor Constanţa, Agenţia Pentru Protecţia Mediului Constanţa, Inspectoratul
Teritorial De Muncă Constanţa prin care am soliciat punct de vedere cu privire la oportunitatea
înființării Biroului Unic i încheierea unui Protocol de colaborare interinstituțională.
 28.02.2017 - Înaintarea unei adrese către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa, Direcţia de
Sănătate Publică Judeţeană Constanţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Agenția Județeană de
Plați i Inspecție Socială Constanţa, Agenția Județeană Pentru Ocuparea Forței de Muncã Constanţa,
Direcția Județeană pentru Cultură i Patrimoniul Național Constanţa prin solicitarea măsurilor pentru
punerea în aplicare a Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând
minorităţii rome pentru perioada 2015-2020.
 28.02.2017 - Întocmirea şi transmiterea unei adrese către toate primăriile pentru solicitarea măsurior
pentru punerea în aplicare a Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români
aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020.
 13.02.2017 – Întâlnire cu reprezentanții Serviciului de Protecție Civilă din cadrul Primăriei Municipiului
Constanța în vederea acordării de consultanță privind accesarea platformei create în cadrul Proiectului
APROAPE;
 28.02.2017 – Întocmirea i transmiterea răspunsului către Smartsuport Hub si Consiliul Județean ca
urmare a solicitării formulate în baza Legii 544/2001 privind informațiile de interes public.
 01.02.2017 - Deplasarea la sediul primăriei Băneasa în vederea verificării unor aspecte semnalate de
către primarul acestei localități;
 03.02.2017 – Înaintarea unor adrese către instituțiile nominalizate privind desemnarea unor
reprezentanți în vederea constituirii comisiei de delimitare a localităților Dumbrăveni i Independența;
 08.02.2017 - Transmiterea unei informări către toate primăriile privind derularea Schemei de ajutor de
stat ˶ Sprijin pentru prima împădurire i crearea de suprafețe împădurite ̋, aferentă Măsurii 8 Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite i îmbunătățirea viabilității pădurilor, Submăsura 8.1. Impăduriri i crearea de suprafețe împădurite, din cadrul PNDR 2014-2020;
 08.02.2017 – Întocmirea i transmiterea unei adrese către DSVSA Constanța privind convocarea
comisiei constituite privind evaluarea pierderilor suferite de proprietarii de animale, în vederea lichidării
rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor;
 09.02.2017 - Înaintarea unei adrese către Primăria ora ului Băneasa pentru comunicarea către
instituția noastră a numărului de proiecte implementate în perioada 2012-2016;
 14-15.02.2017 - Scanarea listelor inițiale i de suplimentare primite din partea autorităților publice
locale, privind distribuirea cutiilor cu produse alimentare europene prin POAD 2014;
 15.02.2017 - Transmiterea unei informări către toate primăriile privind documentele de identificare i
eligibilitate care trebuie depuse de fermieri în cadrul Campaniei de depunere a cererilor unice de plată
pentru obținerea subvențiilor pe anul 2017, derulată în perioada 1 martie -15 mai 2017;
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 17.02.2017 - Înaintarea unei adrese către toate primăriile privind acordarea ajutorului de minimis
pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate;
 17.02.2017 - Întocmirea i transmiterea unei adrese către DAJ Constanța privind aplicarea unor măsuri
de susținere a producătorilor individuali în asigurarea unor spații de vânzare distincte în piețe/ târguri/
oboare pentru valorificarea produselor din sectorul agricol, obținute din gospodăria/ferma proprie;
 10.02.2017 – 28.02.2017 – Centralizarea rapoartelor cu privire la principalele obiective realizate în anul
2016 de către serviciile publice deconcentrate, Consiliul Judeţean Constanța, companiile naţionale şi
regiile autonome din judeţ, în vederea realizării Raportului privind starea economico-socială a judeţului
în anul 2016
 13.02.2017 – Participarea ca membru în comisia de concurs pentru recrutare, desfă urat la Primăria
Medgidia.
 17.02.2017 – Participarea ca membru în comisia de concurs organizată la nivelul Agenției Județene de
Plăți i Inspecție Socială;
 24.02.2017 Participare la evenimentul organizat de UDTTMR la evenimentul dedicat Numan Celebi
Gihan;

Şef serviciu

Din activitatea
BIROULUI INFORMARE RELA II CU PUBLICUL I SECRETARIAT
 Soluționarea a 91 petiții din care 17 au fost preluate de la Comisia județeană de fond funciar;
 Desfă urarea unei audiente la sediul Instituției Prefectului județul Constanța derulate astfel:
- 14.02.2017 – 1 persoană preaudiată i primită în audiență de domnul subprefect.

Şef birou
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