ROMÂNIA

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

BULETIN INFORMATIV
PRIVIND ACTIVITATEA INSTITU IEI
-

LUNA IULIE 2017

-

Din agenda public a lunii
MEDIATIZAREA ACTIVIT II INSTITU IONALE
 Emiterea şi transmiterea către presa acreditată a 22 comunicate de presă;
 18 apariţii în presa scrisă locală monitorizată;
 2 conferință de presă organizată;
 Apariţii ale domnilor prefect şi subprefect la 2 emisiuni de ştiri radio
 Apariţii ale domnilor prefect şi subprefect la 2 emisiuni de ştiri TV.

Cancelaria Prefectului

Din activitatea
SERVICIULUI JURIDIC –ACHIZI II

Aplicarea legilor fondului funciar
 În cursul lunii s-au desfăşurat în principal următoarele activităţi:
- emiterea a 18 titluri de proprietate,
- primirea a 65 persoane la relaţii cu publicul,
- soluționarea a 38 petiții.
 15.06.2017 - S-a desfăşurat şedinţa Comisiei Judeţene pentru reconstituirea dreptului de proprietate
asupra pământului.
În cadrul şedinţei au fost adoptate 10 hotărâri ale Comisiei Judeţene pentru validarea a 21 propuneri
ale Comisiilor Locale pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra pământului.
Buletin informativ luna iunie 2017

Instituţia Prefectului Judeţul Constanţa

pagina 1/ 9

Aplicarea Legii nr. 10/2001
 În cursul lunii a fost primit din partea primăriilor următoarele documente emise în baza Legii nr.
10/2001 completată şi modificată:
- 1 act administrativ 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 INTERNA IONAL
 Gestionarea cât mai eficient a situa iilor de urgen
- 03.07.2017 – transmiterea unei adrese pentru comunicarea emiterii codului portocaliu pentru județul
Constanța, către toate primăriile i ISU Dobrogea;
- 04.07.2017 – transmiterea unui mail către toate primăriile în vederea actualizării informațiilor
meteorologice pentru județul Constanța;
- 03-06.07.2017 – participarea la organizarea edintei extraordinare a CJSU din 30.06 (reelaborarea
ordinii de zi, întocmirea adreselor pentru solicitarea materialelor aferente punctelor de pe ordinea de zi,
a adresei de convocare a membrilor CJSU, a adresei de informare către MAI – Departamentul pentru
Situații de Urgență, proiecte de hotărâri);
- 14.07.2017 – întocmirea i înaintarea unei adrese către comuna Independența pentru trasmiterea
unor clarificări cu privire la procesul verbal privind constatarea pagubelor din 27.06.2017;
- 20.07.2017 – întocmirea i transmiterea unei adrese către Spitalul Clinic Județean de Urgență - SCJU
pentru a solicita clarificări, în vederea avizării Planului Alb pentru Managementul Incidentelor cu Victime
Multiple;
- 24.07.2017 – retransmiterea adresei către primării beneficiare de sume de la Fondul de rezervă al
Guvernului în vederea comunicării modului de utilizare a acestora;
- 27.07.2017 – transmiterea unei adrese către toate primăriile i ISU Dobrogea pentru comunicarea
emiterii codului galben pentru județul Constanța;
- 28.07.2017 – înaintarea unei adrese pentru comunicarea actualizării informațiilor meteorologice,
prelungirea codului galben pentru județul Constanța, către toate primăriile i ISU Dobrogea;
- 28.07.2017 – întocmirea i transmiterea către MAI a Raportului Sinteză privind inundațiile produse în
județul Constanța în luna iunie 2017;
- 28.07.2017 – înaintarea către Departamentul pentru Situații de Urgență a informării privind
convocarea membrilor CJSU într-o edință extraordinară ca urmare a fenomenelor meteorologice din
județ; participarea la edință;
- 29.07.2017 – centralizarea informațiilor primite de la instituțiile participante la edința CJSU din
28.07.2017 i transmiterea către MAI a unui Raport centralizator de informare;
- 31.07.2017 – transmiterea către ISU, Consiliul Județean Constanța, Direcția de Sănătate Publică i
Spitalul Clinic Județean de Urgență - SCJU a unei invitații pentru o întâlnire în vederea discutării
Planului Alb pentru Managementul Incidentelor cu Victime Multiple, întocmit de SCJU.
 Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru problemele persoanelor vârstnice
- 04.07.2017 – realizarea Ordinului Prefectului nr. 290/04.07.2017, privind modificarea componenței
Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice din cadrul Instituției
Prefectului - Județul Constanța.
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- 12.07.2017 – elaborarea referatului i a Ordinului Prefectului privind modificarea componenței
Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice din cadrul Instituției
Prefectului - Județul Constanța.
- 18.07.2017 – realizarea ordinii de zi a edinței comitetului, programată în data de 29.06.2017,
- 20.07.2017 – întocmirea i transmiterea către membrii comitetului a adresei de convocare la edința
Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice,
- 27.07.2017 – participarea la edința comitetului,
- 31.07.2017 – realizarea procesului verbal al edinței.
 Programul Lapte şi Corn
- 12.07.2017 – întocmirea referatului i a ordinului prefectului privind reactualizarea componenței
Comisia Judeţeană de coordonare a activităţilor referitoare la acordarea de produse lactate şi de
panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii
preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore,
 Colegiul Prefectural
- 12.07.2017 – realizarea referatului pentru modificarea componenței colegiului;
-13.07.2017 – elaborarea i transmiterea Ordinului prefectului privind modificarea componenței
colegiului;
- 18.07.2017 – realizarea referatului pentru convocarea în şedinţă a colegiului;
- 18.07.2017 - transmiterea unei adrese către Agenția Județeană pentru Plăți i Inspecție Socială
Constanța, Direcția de Sănătate Publică Constanța, Direcția Sanitară Veterinară i pentru Siguranța
Alimentelor Constanța, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, Inspectoratul
Teritorial de Muncă, Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, Inspectoratul Județean de Jandarmi
Constanța, Garda de Coastă Constanța, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al
Județului Constanța, pentru întocmirea unor informări / rapoarte pe care să le prezinte în şedinţa
colegiului;
- 19.07.2017 – întocmirea şi transmiterea Ordinului prefectului privind convocarea colegiului; postarea
acestuia pe site-ul instituției;
- 25.07.2017 - pregătirea materialelor pentru edința de colegiu
- 26.07.2017 - participarea la şedinţa colegiului;
- 28.07.2017 – redactarea procesului verbal al şedinţei colegiului i postarea acestuia pe site-ul
instituției;
- 28.07.2017 – elaborarea adresei cu privire la Raportul privind activitatea colegiului în luna iulie şi
transmiterea acesteia către M.A.I., în format letric şi electronic;
- 28.07.2017 - 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 iunie, conform Hotărârii nr. 4/2017 a Colegiului Prefectural.
 Comisia de Dialog Social
- 18.07.2017 – înaintarea către membrii comisiei a invitaţiei de participare la şedinţa din data de
27.07.2017;
- 27.07.2017 – participarea la şedinţa comisiei;
- 27-28.07.2017 - elaborarea minutei şedinţei comisiei i transmiterea acesteia la Ministerul Consultării
Publice i a Dialogului Social.
 Comisia pentru inventarierea depozitelor de steril la nivelul jude ului Constan a
- 03.07.2017 – elaborarea Ordinului prefectului privind constituirea comisiei;
- 05.07.2017 – realizarea i transmiterea unei adrese către membrii comisiei pentru diseminarea
Ordinului prefectului i pentru invitarea la edința de lucru a comisiei, în data de 07.07.2017;
- 05.07.2017 – întocmirea referatului pentru modificarea componenței comisiei;
- 05.07.2017 - elaborarea şi transmiterea Ordinului prefectului privind modificarea componenței
comisiei;
- 06.07.2017 – înaintarea unei adrese către Ministerul Energiei pentru desemnarea unui reprezentant în
comisie;
- 07.07.2017 – participare la edința comisiei; întocmirea minutei; stabilirea graficului de inspectare a
haldelor de steril din județ;
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- 10, 11.07.2017 – deplasarea în zonele Corbu, Ovidiu, Grădina – Cheia, Nicolae Bălcescu pentru a
inspecta haldele de steril de la carierele de piatră;
- 17.07.2017 - deplasarea în zona Mihail Kogălniceanu pentru a inspecta haldele de steril de la 5 cariere
de piatră;
- 21.07.2017 - înaintarea unei adrese către Electrocentrale Constanța SA pentru participarea la
inspecția în teren organizată în data de 24 iulie a.c., a membrilor desemnați în comisie;
- 20.07.2017 – deplasarea în zonele Mircea Vodă, Cuza Vodă i Valu lui Traian pentru a inspecta
haldele de steril de la carierele de piatră;
- 24.07.2017 – deplasarea în zona Corbu pentru a inspecta halde de steril de la o carieră de piatră;
- 27, 28, 31.07.2017 – întocmirea Raportului privind acțiunile de inspecție vizuală a depozitelor de
de euri conform Hotărârii nr. 1/2017 a C.N.S.S.U. i Ordinul Prefectului nr. 293/2017; întocmirea
anexelor cu privire la inventarul haldelor de steril din județ.
 25.07.2017 – Transmiterea unei adrese către Direcția de Sănătate Publică pentru solicitarea
informațiilor privind conformarea la parametri de calitate ai apei potabile pentru unele localități din
județul Constanța;
 25.07.2017 – Elaborarea unui referat pentru convocarea membrilor titulari ai Comisiei Paritare în
vederea alegerii pre edintelui comisiei; întocmirea convocatorului pentru edință.
 13.07.2017 – Transmiterea unei adrese la MAI privind participarea d-lui prefect
subprefect la cursuri de pregatire în domeniul situațiilor de urgență;

i a domnului

 19.07.2017 – Înaintarea unei adrese către toate primăriile, pentru a dispune măsuri de informare a
populației cu privire la obligativitatea luării măsurilor de securizare a fântânilor publice i a fântânilor i
puțurilor individuale;
 20.07.2017 – Întocmirea i transmiterea unei adrese către ISU privind participarea la cursuri.
 Deplasări în localitățile din județ Ovidiu i Corbu, în conformitate cu Dispoziția Secretarului de Stat ef
al Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 580/29.06.2017 din cadrul M.A.I. i potrivit Ordinului
Prefectului nr. 293/05.07.2017 privind constituirea Comisiei pentru inventarierea depozitelor de steril la
nivelul Județului Constanța:
- 10.07.2017 - localitățile Ovidiu i Corbu,
- 12.07.2017 - localitățile Pantelimon i Saraiu,
- 18.07.2017 – localitățile Dumbrăveni, Chirnogeni i Ostrov,
 11.07.2017 – Redactarea i transmiterea către toate primăriile din județ a unei adrese referitoare la
obligativitatea completării la zi a cărții tehnice a construcției i a jurnalului evenimentelor, potrivit Legii
nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată.
 12.07.2017 – Redactarea i transmiterea către C.N. de Căi Ferate ”CFR” – Sucursala CFR Constanța a
unei adrese privind siguranța circulației călătorilor pe tronsonul Fete ti – Constanța.
 13.07.2017 – Completarea Anexelor nr. 1, 3 i 4 ale Ordinul Prefectului nr. 293/2017 pentru realizarea
situației centralizatoare în vederea transmiterii la Ministerului Economiei ca răspuns la adresa primită.
 19.07.2017 – Realizarea i transmiterea unor adrese către S.C. Grup Feroviar Român S.A. i către
Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Constanța, ca urmare a adresei Inspectoratului
pentru Situații de Urgență ”Dobrogea” al Județului Constanța, cu privire la igienizarea terenului aferent
liniilor de cale ferată de pe raza U.A.T. Năvodari.
 28.07.2017 - Redactarea i transmiterea unei adrese către Compania Națională de Căi Ferate ”CFR”
S.A. – Sucursala Regională de Căi Ferate Constanța, referitoare la posibilitatea introducerii scărilor
rulante pentru accesul la peroanele din Gara Constanța, precum i la igienizarea corespunzătoare a
instalațiilor de aer condiționat din trenuri.
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 03-10.07.2017 - Verificarea raportărilor lunare ale serviciilor publice deconcentrate repartizate,
respectiv AJPIS, AJOFM, ITM, CJP
 10, 27.07.2017 - Prelucrarea materialelor primite de la serviciile publice deconcentrate pentru
întocmirea Raportului pe trimestrul II privind îndeplinirea obiectivelor din Planului de acțiuni pentru
realizarea în județ a obiectivelor derivate din Programul de Guvernare;
 12.07.2017 - Întocmirea unei adrese către IJJ, IPJ i ISU pentru înaintarea Dispoziției Secretarului de
Stat nr. I/1522/07.07.2017 privind adoptarea măsurilor specifice din componența structurilor MAI,
asociate desfă urării concursurilor naționale de ocupare a posturilor didactice declarate vacante i a
funcțiilor vacante de director i director adjuct din învățământul preuniversitar;
 12.07.2017 – 28.07.2017 - Elaborarea unei adrese pentru solicitarea stadiului implementării Strategiei
Guvernului României de incluziune a cetățenilor aparținând minorității rome pentru semestrul I 2017 i
centralizarea informațiilor primite;
 18.07.2017 – Realizarea invitației de participare la videoconferința Ministerului Sănătății cu tema
Campania de vaccinare antirujeolică;
 20.07.2017 – Întocmirea Ordinului Prefectului privind constituirea Grupului de lucru privind prevenirea
extinderii epidemiei de rujeolă la nivelul județului Constanța;
 21.07.2017 – Elaborarea unei adrese către Departamentul pentru Situații de Urgență pentru informarea
despre măsurile de limitare a extinderii epidemiei de rujeolă adoptate la nivelul județului;
 28.07.2017 – Formularea unei adrese de răspuns către Agenția Națională pentru Romi pentru
înaintarea informațiilor privind stadiul implementării Strategiei Guvernului României de incluziune a
cetățenilor aparținând minorității rome pentru semestrul I 2017;
 24-27.07.2017 – Participare la etapa a II – a de verificare a parcurilor de distracții;
 03.07.2017 – Întocmirea i transmiterea către Agenția Națională Antidrog a răspunsului la adresa cu
privire la O.M.A.I. nr.83/2014 pentru modificarea O.M.A.I. nr.77/2011 pentru desemnarea la nivelul
Ministerului Afacerilor Interne a responsabilităţilor privind gestionarea acţiunilor de control care privesc
producerea, comercializarea, utilizarea sau consumul de substanţe şi/sau produse noi, cu efecte
psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate, si transmiterea machetei aferentă
semestrului I 2017, referitoare la monitorizarea acţiunilor de control privind substanțele psihoactive, la
nivelul judeţulului Constanţa.
 07.07.2017 -Întocmirea i transmiterea către MAI – Direcția Management Operațional a unei informări
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 în
anul şcolar 2016-2017
 04.07.2017 -Întocmirea i transmiterea unei adrese de convocarea către membrii Comisiei de verificare
a taberelor şcolare şi a unităţilor de turism cu activităţi similare la edința de lucru în vederea
demarării acțiunilor de verificare.
 06.07.2017 - Participarea la edința Comisiei de verificare a taberelor şcolare şi a unităţilor de turism cu
activităţi similare,
 06.07.2017 – Participarea la acțiunile de verificare a taberelor şcolare şi a unităţilor de turism cu
activităţi similare din Vama Veche, 2 Mai si Costine ti,
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 07.07.2017 – Participarea la acțiunile de verificare a taberelor şcolare şi a unităţilor de turism cu
activităţi similare din Costine ti i Eforie,
 Întocmirea documentelor privind monitorizarea prin evaluare a riscurilor identificate cu privire la
situațiile de urgență desfă urarea Colegiului Prefectural.
 05.07.2017 - Realizarea şi transmiterea unei adrese către M.A.I. – Direcția Generală Logistică pentru
înaintarea procesului verbal al edinței Comisiei de protecție a mediului i ecologie constituită la nivelul
instituției;
 12.07.2017 – Redactarea referatului privind modificarea componenței Comandamentului operativ
pentru depoluare marină;
 13.07.2017 – Elaborarea i diseminarea Ordinului prefectului privind modificarea componenței
Comandamentului operativ pentru depoluare marină;
 13.07.2017 – Înaintarea unei adrese către M.A.I. – Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile
Prefectului cu situația privind asigurarea serviciului de salvare acvatică – salvamar de către autoritățile
administrației publice locale pe a căror rază administrativ-teritorială există plaje cu destinație turistică
aflate pe litoralul Mării Negre;
 13.07.2017 - Realizarea şi transmiterea unei adrese către primăria Tuzla pentru a analiza posibilitatea
de a prelungi programul de lucru al echipelor de salvatori acvatici;
 13.07.2017 - Înaintarea unei adrese către Ministerul Apelor i Pădurilor pentru a informa cu privire la
acțiunile organizate în județ cu ocazia Zilei Dunării;
 17.07.2017 - Întocmirea şi transmiterea unei adrese către Ministerul Turismului pentru a solicita datele
de contact ale reprezentantului acestui minister în județul Constanța;
 17.07.2017 - Elaborarea unei adrese către Garda de Coastă Constanța pentru comunicarea faptului că
instituția noastră nu e interesată de preluarea imobilului teren situat în satul Carvăn, imobil
disponibilizat prin transfer cu titlu gratuit;
 19.07.2017 – Formularea i transmiterea către un petent a răspunsului cu privire la serviciul de salvare
acvatica – salvamar de la Eforie;
 03.07.2017 – Înaintarea unei adrese către toate primăriile privind publicarea versiunilor finale ale
Ghidului solicitantului aferente submăsurile 4.2 - „Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul
produselor agricole” i 4.2a -„Investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol”,
pentru sesiunea anuală 2017;
 04-06.07.2017 – Întocmirea unui registru cu permisele de acces pentru personalul instituției
prefectului; realizarea ecusoanelor de acces i distribuirea acestora;
 11.07.2017 - Diseminarea în format electronic către tot persoanlul instituției, a temei de instruire
privind protecția informațiilor clasificate;
 11.07.2017 - Elaborarea analizei intermediare privind modul de implementare a Planului pentru
asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile pentru semestrul I 2017;
 11.07.2017 - Actualizarea planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile
pentru semestrul I 2017;
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 12-14.07.2017 - Realizarea fi elor de instruire privind protecția informațiilor clasificate pentru
personalul instituției; semnarea acestora;
 12.07.2017 – Înaintarea unei adrese către toate primăriile privind deschiderea primei sesiuni anuale de
depunere a proiectelor de investiții pentru submăsurile 4.2 şi 4.2a – Sprijin pentru investiții în
procesarea/ marketingul produselor agricole/ pomicole;
 13.07.2017 – Elaborarea unei adrese către Consiliul Județean pentru nominalizarea unei persoane ca
membru în Comandamentul Județean de analiză a realizării Programului anual de înființare a perdelelor
forestiere de protecție;
 13.07.2017 - Participarea la edința de lucru, organizată cu fermieri, reprezentanți ai IPJ Constanța,
CNADR, ai Direcției pentru Agricultură a Județului Constanța, precum i ai Companiei Naționale
Administrația Porturilor Maritime Constanța, care a avut ca scop principal stabilirea unor măsuri de
fluidizarea traficului pentru mijloacele de transport cereale înspre depozitele de cereale existente în
Porturile Constanța i Agigea; elaborarea procesului verbal al edinței i aprobarea acestuia de către
prefect;
 17.07.2017 – Întocmirea unei adrese privind transmiterea de către primăriile nominalizate a
documentelor solicitate de către AM POAD privind derularea POAD 2014;
 20.07.2017 – Adresarea unei solicitări către primăriile nominalizate privind transmiterea la termen către
AM POAD a documentelor de clarificare privind derularea POAD 2014;
 19.07.2017 - Diseminarea în format electronic a temei de instruire privind protecția informațiilor
clasificate către persoanele nou angajate;
 19.07.2017 - Întocmirea fi elor de instruire privind protecția informațiilor clasificate pentru persoanele
nou angajate, semnarea acestora de către persoanele nominalizate;
 20.07.2017 – Realizarea i transmiterea unei informări către toate primăriile privind prelungirea sesiunii
de finanțare pentru submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” din cadrul Programului
Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020), până la data de 31 august 2017;
 25.07.2017 - Elaborarea ordinului prefectului privind modificarea componenței comandamentului
județean de analiză a realizării Programului anual de înființare a perdelelor forestiere de protecție,
transmitere către instituțiile nominalizate;
 26.07.2017 - Întocmirea i transmiterea unei informări către toate primăriile privind acordarea
ajutorului de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru
comercializarea lânii, conform prevederilor H.G. nr. 500/2017;
 27.07.2017 - Participare la simpozionul organizat de către Direcția Agricolă Județeană Constanța,
împreună cu reprezentanți ai MADR pentru promovarea schemelor de calitate europene pentru
atestarea produselor alimentare;
 27.07.2017 - Înaintarea către Centrul Operativ al MADR a ordinului prefectului privind constituirea
comisiei de constatare i evaluare a pagubelor produse în urma fenomenelor meteorologice
manifestate în data de 27 iunie 2017;
 28.07.2017 – Transmiterea unei informări către toate primăriile privind prelungirea până la 30
septembrie 2017, ora 16.00 a sesiunii de primire a cererilor de finanțare pentru submăsura 4.1a
„Investiții în exploatații pomicole” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020
(PNDR 2020);
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 28.07.2017 - Participarea la videoconferința comună M.A.I. cu Ministerul Apelor i Pădurilor privind
procedura de urmat în vederea asigurării lemnului de mici dimensiuni necesar realizării de construcții i
a lemnului pentru încălzirea locuințelor, potrivit prevederilor Legii nr. 175/2017;
 11.07.2017 – Transmiterea către Consiliul Județean Constanța, Primăria Municipiului Constanța,
Direcția Generală de Asistență Socială i Protecția Copilului Constanța, a adresei de convocare la
videoconferința din 11 iulie a.c. desfă urată la solicitarea Ministerului Muncii i Justiției Sociale, pentru
dezbateri pe tema aplicării Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
precum i aspecte din domeniul asistenței sociale.
 14.07.2017 - Înaintarea către Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală pentru Relațiile cu
Instituțiile Prefectului a adresei de răspuns privind propuneri/observații solicitate asupra conținutului
Ghidului Solicitantului i anexelor acestuia, corespunzătoare Programului Operaţional Regional
POR/2017/3/3.1./B/ SUERD/1, Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1., Operațiunea B – Clădiri
Publice, aflate în consultare publică.
 17.07.2017 - Elaborarea i transmiterea către 42 de primării nominalizate de AM POAD din cadrul
MDRAPFE a clarificărilor de rezolvat corespunzătoare fiecărui UAT în parte, privitoare la modul de
implementare a POAD 2014, în vederea depunerii cererii de rambursare a fondurilor europene alocate
prin acest program.
 18.07.2017 – Avizare anchetei sociale a AJPIS Constanța pentru acordare ajutor de urgență
 21.07.2017 - Înaintarea către Consiliul Județean Constanța i către toate primăriile din județ a unei
adrese de solicitare informații privitoare la fondurile europene i guvernamentale accesate/atrase si
derulate in semestrul I 2017, în vederea realizării unei situații centralizate la nivelul județului
Constanța.
 21.07.2017 - Realizarea i transmiterea invitațiilor din partea domnului prefect către toți reprezentanții
diplomatici la Constanța, consuli generali i onorifici, pentru a participa la întâlnirea comună din 25 iulie
a.c., în scopul identificării de noi oportunități de dezvoltare a cooperării la nivel local între statele
reprezentate.
 24.07.2017 - Realizarea retrospectivei cuprinzând cele 9 ediții ale Târgului de Binefacere “Să dăruim
împreună”, inițiativă a Instituției Prefectului Constanța în parteneriat cu misiunile diplomatice la
Constanța, organizațiile minorităților naționale, centrele culturale ale țărilor participante, asociații ale
mediului de afaceri i agenți economici.
 24.07.2017 - Elaborarea unui discurs pentru întâlnirea cu reprezentanții diplomatici la Constanța, din 25
iulie.
 28.07.2017 - Întocmirea i transmiterea către Arhiepiscopia Tomisului, Muftiatul Cultului Musulman i
toate primăriile din județ a unei adrese de informare i solicitare de sprijin pentru diseminarea la nivelul
potențialilor beneficiari a informațiilor privitoare la oportunitatea de a înscrie cereri de finanțare care
vizează conservarea, protejarea, promovarea i dezvoltarea patrimoniului cultural pe POR 2014 – 2020,
Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban i conservarea, protecția i valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural - Obiectiv Specific 5.1. Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea,
protejarea i valorificarea patrimoniului cultural i a identității culturale.
 14, 19, 20, 25, 26, 31.07.2017 – Operarea în Registrul de evidență a activităților de relații externe
desfă urate la nivelul instituției.
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 11,14.07.2017 – Participarea în calitate de reprezentant ANFP, la concursul organizat de SPAS
Constanța,
 12, 14.07.2017 - Participarea în calitate de reprezentant ANFP, la concursul organizat de către Consiliul
Județean Constanța;

 19.07.2017 – Participarea în calitate de reprezentant ANFP - responsabil de procedură, la concursul
organizat de concurs la Primăria Ghindăre ti.

Şef serviciu

Din activitatea
BIROULUI INFORMARE RELA II CU PUBLICUL ȘI SECRETARIAT
 Soluționarea a 127 petiții din care 38 petitii au fost preluate de la Comisia județeană de fond funciar;
 Preaudierea a 30 persoane;
 Desfă urarea a 3 audiente la sediul instituției, în care 5 persoane au fost primite în audiență de către
domnul Subprefect Accoium Mustafa Levent;
 Întocmirea i înaintarea către M.A.I. – Directia Generala pentru Relatiile cu Institutiile Prefectului a
Raportului activitate pentru semestrul I 2017;
 Finalizarea lucrărilor de inventariere, legare i indexare a documentelor din arhiva de fond funciar a
instituției;
 Desfă urarea activităților specifice de registratură i secrertariat.

Şef birou
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