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

BULETIN INFORMATIV
PRIVIND ACTIVITATEA INSTITU IEI
-

LUNA MAI 2017

-

Din agenda public a lunii
MEDIATIZAREA ACTIVIT II INSTITU IONALE
 Emiterea şi transmiterea către presa acreditată a 17 comunicate de presă;
 19 apariţii în presa scrisă locală monitorizată;
 1 conferință de presă organizată;
 Apariţii ale domnilor prefect şi subprefect la 2 emisiuni de ştiri radio;
 Apariţii ale domnilor prefect şi subprefect la 1 emisiune 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 14 titluri de proprietate,
- primirea a 62 persoane la relaţii cu publicul,
- soluționarea a 45 petiții.
 25.05.2017 - S-a desfăşurat şedinţa Comisiei Judeţene pentru reconstituirea dreptului de proprietate
asupra pământului.
În cadrul şedinţei au fost adoptate 19 hotărâri ale Comisiei Judeţene pentru validarea a 69 propuneri
ale Comisiilor Locale pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra pământului.
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 30.05.2017 - S-a desfăşurat şedinţa Comisiei Judeţene pentru reconstituirea dreptului de proprietate
asupra pământului.
În cadrul şedinţei au fost adoptate 1 hotărâre a Comisiei Judeţene pentru validarea a 2 propuneri ale
Comisiilor Locale pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra pământului.

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:
- 11 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
- 04.05.2017 – desfă urarea la ora 11.00 la sediul Instituției Prefectului - Județul Constanța, la
solicitarea ANIF, a unei edințe de lucru cu membrii comisiei constituite prin ordin al prefectului;
întocmirea minutei edinței,
- 25.05.2017 – întocmirea i transmiterea către MAI a unei adrese pentru înaintarea notei de
fundamentare emise de ANIF
- 26.05.2017 – formularea i transmiterea răspunsului către primăria Adamclisi referitor la solicitarea de
fonduri pentru refacerea drumurilor comunale
- 29-30.05.2017 – pregătirea i participarea la edința CJSU
-03,04.05.2017 – transmiterea unei solicitări către Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral,
Inspectoratul Județean în Construcții, SC RAJA Constanța SA privind situația falezelor din Eforie Nord i
Eforie Sud;
-12.05.2017 – elaborarea unei informări privind situația falezelor din Eforie Nord i Eforie Sud –
demersuri realizate la nivel de instituție încă de la apariția fenomenului;
-26.05.2017 – înaintarea unui referat către Serviciul Juridic privind analizarea aspectelor referitoare la
situația falezelor;
-11,12.05.2017 – definitivarea Ordinului Prefectului privind componența Comitetului Județean pentru
Situații de Urgență i comunicarea acestuia tuturor membrilor CJSU;
-24,30.05.2017 - participarea la organizarea edintei CJSU din 30.05.2017 (ordine de zi, 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).
 Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru problemele persoanelor vârstnice
- 25.05.2017 - întocmirea i transmiterea convocatorului pentru edință
- 26.05.2017 - pregătirea materialelor pentru edință
- 29.05.2017 – participarea la edintă; întocmirea procesului verbal
Programul Lapte şi Corn
- 02-31.05.2017 - monitorizarea în vederea desfăşurării în bune condiţii a programului.
 Colegiul Prefectural
- 17.05.2017 – asigurarea secretariatului la Cancelaria Prefectului.
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- 19.05.2017 - elaborarea referatului pentru convocarea în şedinţă a Colegiului Prefectural;
- 19.05.2017 – întocmirea şi transmiterea Ordinului prefectului privind convocarea Colegiului
Prefectural; postarea acestuia pe site-ul instituției;
- 19.05.2017 - transmiterea unei adrese către Direcţia Judeţeanã de Statisticã Constanţa, Direcţia
Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, Direcţia pentru Agriculturã a Judeţului Constanţa, ANIF
- Filiala Teritorială Dobrogea, pentru a pentru întocmirea unor informări / rapoarte pe care să le
prezinte în şedinţa Colegiului Prefectural;
- 24.05.2017 - participare la şedinţa Colegiului Prefectural;
- 26.05.2017 – întocmirea procesului verbal al şedinţei Colegiului Prefectural i postarea acestuia pe
site-ul instituției;
- 26.05.2017 – întocmirea adresei cu privire la Raportul privind activitatea Colegiului Prefectural pe luna
mai şi transmiterea acesteia către M.A.I., în format letric şi electronic;
- 29.05.2017 – 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 aprilie, conform hotărârii Colegiului Prefectural;
- 31.05.2017 - elaborarea şi transmiterea unei adrese către membrii Colegiului Prefectural care nu au
transmis raportul de activitate lunar conform hotărârii Colegiului Prefectural.
 Comisia de Dialog Social
- 19.05.2017 – înaintarea către membrii Comisiei de Dialog Social a invitaţiei de participare la şedinţa
din data de 29.05.2017;
- 29.05.2017 – participarea la şedinţa comisiei;
- 29.05.2017 - elaborarea minutei şedinţei comisiei i transmiterea acesteia la Ministerul Consultării
Publice i a Dialogului Social.
 08.05.2017 – Participarea la întocmirea Raportului pe trimestrul I 2017 al Planul anual de acţiuni
aferent anului 2017, pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare,
 02.05.2017 – Realizarea i transmiterea unei adrese către toate primăriile din Județul Constanța,
Direcția Județeană de Statistică Constanța, Companiile Naționale ale Județului Constanța, Regiile
Autonome ale Județului Constanța i către Direcția Generală de Asistență Socială i Protecția Copilului,
ca urmare a solicitării Ministerului Afacerilor Interne, referitoare la elaborarea „Raportului anual privind
starea economico-socială a județului”, care să prezinte evoluțiile înregistrate la nivel teritorial,
comparativ cu anul precedent (anul 2016 comparativ cu 2015).
 02–14.05.2017 - Centralizarea i analizarea rapoartelor cu privire la principalele obiective realizate în
anul 2016, comparativ cu anul 2015, de către serviciile publice deconcentrate, în vederea realizării
Raportului anual privind starea economico-socială a județului.
 11.05.2017 – Redactarea adresei către Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța, referitoare la
solicitarea de a efectua un control în regim de urgență, în târgul de produse agrare (legume - fructe)
care funcționează în aproprierea Stației de transformare Constanța Nord, privind modul de respectare a
cerințelor minime de securitate şi protecție a sănătății lucrătorilor care pot fi expu i unui potențial risc
de producere a unor accidente prin electrocutare.
 15.05.2017 – Întocmire i transmitere către Ministerului Afacerilor Interne a răspunsului la adresa
„Raportului anual privind starea economico-socială a județului”
 18.05.2017 – 31.05.2017 – Documentare în vederea actualizării procedurii interne privind lucrul cu
documentele transmise de către administrația publică centrală.
 19.05.2017 – Transmiterea unei adrese către toate primăriile din județ privind recomandările
comunicate de MAE pentru evitarea unor situații ce pot afecta relațiile externe dintre România i R.P.
Chineză;
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 24.05.2017 – Transmiterea unei adrese către serviciile publice deconcentrate i toate primăriile din
județ privind recomandările comunicate de MAE pentru evitarea unor situații ce pot afecta relațiile
externe dintre România i R.P. Chineză;
 22.05.2017 – Întocmirea unei adrese către toate primăriile din județul privind programul pentru
marcarea Zilei Eroilor. Centralizarea informațiilor primite.
 22.05.2017 – Înaintarea unei adrese către Direcția Județeană pentru Sport i Tineret, Direcția
Județeană pentru Cultură i toate primăriile din județ pentru solicitarea de informații privind activitățile
programate în anul 2017 cu ocazia comemorării Primului Război Mondial.
 22-29.05.2017 – Centralizarea informațiilor colectate de la primăriile din județ referitoare la sărbătorile
locale i activitățile culturale, în vederea întocmirii răspunsului către Departamentul Centenar.
 02, 08, 15.05.2017 – 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;
 02-10.05.2017 - Elaborarea raportului comparativ 2016-2015 pentru sectorul agricultură în cadrul
Raportului privind starea social economic;
 10.05.2017 - 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;
 22.05.2017 - Transmiterea către tot personalul, în format electronic, a evaluării ADYLKUZZ, a Alertei
malware "JAFF", precum i a informării privind operaționalitatea de analiza malware a laboratorului din
cadrul cert-int- D.G.I.P. Bucure ti, cont de atacurile cibernetice recente ce au vizat inclusiv
infrastructura IT&C a MAI;
 24.05.-30.05.2017 – Actualizarea listei cu stațiile de lucru i imprimante, precum i a listei de funcții i
persoane de la nivelul instituției;
 03, 16.05.2017 – Participarea la şedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special
Constituit pentru planuri şi programe, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa; întocmirea
informării cu privire la documentaţiile discutate;
 03.05.2017 - Întocmirea şi transmiterea 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, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al Județului
Constanța, pentru solicitarea unei informări cu privire la rezultatele acțiunilor întreprinse în vederea
asigurării unui climat de ordine i siguranță publică pe perioada minivacanței de 1 Mai / supravegherea
condiţiilor de desfacere a produselor agroalimentare şi pentru protecţia stării de sănătate a populaţiei în
perioada premergătoare şi în timpul minivacanței de 1 Mai;
 03.05.2017 – Elaborarea i transmiterea unei adrese către Inspectoratul de Poliție Județean Constanța,
Inspectoratul Județean de Jandarmi Constanța, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al
Județului Constanța, Garda de Coastă Constanța pentru comunicarea unei situații nominale a eroilor
căzuți la datorie, începând cu anul 1990 până în prezent; Transmiterea informațiilor solicitate către
M.A.I. – Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului - 04.05.2017;
 03.05.2017 – Participarea la edința de îndrumare metodologică pentru elaborarea procedurilor
noi/actualizarea procedurilor întocmite anterior la nivelul instituției;
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 04.05.2017 – Transmiterea unei adrese către Primăriile Eforie i Negru Vodă pentru comunicarea
stadiului lucrărilor de închidere a depozitelor de de euri municipale din cele două localități;
 08.05.2017 - Înaintarea unei adrese către Garda de Coastă Constanța, CN de Administrare a
Infrastructurii Rutiere – Direcția Regională de Drumuri i Poduri Constanța i Primăria comunei Limanu
pentru a participa la o întâlnire de lucru având ca temă îmbunătățirea infrastructurii rutiere în punctul
de trecere a frontierei Vama Veche;
 10.05.2017 – Participarea la edința cu tema îmbunătățirea infrastructurii rutiere în punctul de trecere
a frontierei Vama Veche; întocmirea minutei, transmiterea minutei către participanți;
 10.05.2017 - Transmiterea unei adrese către Ministerul Transporturilor pentru solicitarea sprijinului în
sensul de a acorda prioritate i de a demara lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere în zona
Vama Veche;
 11-12.05.2017 – Realizarea unei analize comparative 2016/2015 a activității următoarelor servicii:
Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean
Constanța, Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral, Inspectoratul de Poliție Județean
Constanța, Inspectoratul Județean de Jandarmi Constanța, Garda de Coastă Constanța, parte a lucrării
realizate de SMSPDSUCI;
 12.05.2017 - Întocmirea şi transmiterea unei adrese către primăriile riverane Dunării i Administrația
Bazinală de Apă Dobrogea Litoral pentru solicitarea unei informări cu privire la manifestările dedicate
Zilei Dunării – 29 iunie;
 16.05.2017 - Elaborarea Raportului final cu privire la controalele efectuate de către serviciile publice
deconcentrate premergător i în minivacanța de 1 mai;
 17.05.2017 - Transmiterea unei adrese către Ministerul Apelor i Pădurilor pentru comunicarea datelor
de contact ale membrului Comitetului Național al Zonei Costiere;
 29, 30.05.2017 – Actualizarea parțială a procedurii privind funcționarea Colegiului Prefectural;
 22.05.2017 - Transmiterea unei adrese către Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, Inspectoratul
Județean de Jandarmi Constanța, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al Județului
Constanța, Garda de Coastă Constanța i Serviciul Județean de Protecție Internă pentru a participa la
edința având ca scop stabilirea măsurilor necesare în vederea comemorării eroilor i gestionării
misiunilor asociate pentru menținerea climatului corespunzător de ordine i siguranță publică – Ziua
Eroilor 25 mai; Întocmirea unei adrese către toate primăriile, instituții publice, Arhiepiscopia Tomisului
pentru solicitarea dispunerii de măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor HG nr. 314/2017
prin care s-a aprobat Programul manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor – 25 mai 2017;
 31.05.2017 - Întocmirea şi transmiterea unei adrese către Autoritatea Navală Română pentru a
comunica evaluarea timpului în care prefectul, în calitate de coordonator general al Comandamentului
Operativ pentru Depoluare Marină, va înainta către M.A.E. solicitarea de a acorda asistență către alte
state, în caz de poluare marină;
 31.05.2017 – Înaintarea unei adrese către 5 primării care nu au confirmat participarea la edința
Comitetului Național al Zonei Costiere din data de 06.06.2017 organizată de către Institutul Național de
Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”;
 03.05.2017 – Participarea la Conferința internațională din finalul proiectului “Maritime Spatial Planning

in the Black Sea – Planul maritim spatial comun pentru Marea Neagra, zona transfrontaliera Romania –
Bulgaria”, finanțat de Comisia Europeană din Fondul European pentru Pescuit i Afaceri Maritime, care

s-a desfă urat la Universitatea Ovidius, partener in proiect;
Buletin informativ luna mai 2017

Instituţia Prefectului Judeţul Constanţa

pagina 5/ 9

 03.05.2017 – Înaintarea unei adrese către MDRAPFE privitoare la eligibilitatea instituțiilor prefectului
pe Programul Operațional Capacitate Administrativă;
 02-31.05.2017 – Participare la pregătirea a 2 aplicații pe Programul Operațional Comun Bazinul Mării
Negre 2014 – 2020, din care una în calitate de solicitant, iar una ca partener. Realizarea demersurilor
pentru obținerea avizelor MAI necesare depunerii aplicațiilor;
 08.05.2017 – Transmiterea unei adrese către toate primăriile din județ pentru transmiterea
documentelor aferente implementării POAD 2015 solicitate de MDRAPFE în formă centralizată, ca
fundament al cererii de rambursare a sumelor aferente furnizării de pachete cu alimente din cadrul
Fondului de Ajutor European destinat celor mai defavorizate persoane. Pregătirea situației în formă
centralizată. Scanarea documentelor primite de la primării;
 11.05.2017 – Pregătirea unor materiale pentru un parteneriat pe Programul Transnațional Dunărea
2014 – 2020;
 11.05.2017 – Întocmirea i transmiterea la MAI – Direcția Generală Afaceri Europene, Schengen i
Relații Internaționale a machetelor referitoare la organizarea i desfă urarea activităților de relații
internaționale i de afaceri europene la nivelul instituției, pe anul 2018;
 11.05.2017 – Actualizarea Registrului de evidență a activităților de relații externe la nivelul instituției;
 02–15.05.2017 – Participarea la realizarea lucrării Raportului anual privind starea economico-socială a
județului.
 16.05.2017 – Transmiterea către grupurile de acțiune locală/ asociațiile unităților administrativ
teritoriale din județ a unei adrese de informare privind lansarea apelului de subproiecte aferent
Programului Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării
cu nutrienți”;
 17.05.2017 – Realizarea Inventarului situațiilor generatoare de întreruperi în derularea activităților din
cadrul serviciului, actualizat;
 02–31.05.2017 – Actualizarea datelor din programul 4PM, privitoare la proiectele instituției aflate în
evaluare;
 04–31.05.2017 – Realizarea demersurilor pentru organizarea unui eveniment de diseminare, la nivelul
potențialilor aplicanți, a informațiilor necesare pregătirii cererilor de finanțare pe Programul Europa
pentru Cetățeni, la solicitarea Punctului Europa pentru Cetățeni în România, punct de informare al
Comisiei Europene în țara noastră;
 Verificarea raportărilor lunare ale serviciilor publice deconcentrate repartizate, respectiv AJPIS
AJOFM.

i

 24.05.2017 – Întocmirea i transmiterea unei adrese către IPJ, IJJ i ISJ cu privire la radiograma
Ministerului Afacerilor Interne – Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului referitoare la
întocmirea “Raportului privind fenomenul violenței în mediul colar, an colar 2016-2017, semestrul I”,
în conformitate cu prevederile pct.4.1.din Planul Național Comun de Acțiune pentru cre terea gradului
de siguranță a elevilor i a personalului didactic i prevenirea delicvenței juvenile în incinta i zonele
adiacente unităților de învățământ preuniversitar.
 15.05.2017 – Înaintarea unei adrese către Inspectoratul colar Județean cu privire la stadiul
implemetării în județul Constanța a Ordonanței de urgență nr.72/26 octombrie 2016 privind aprobarea
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Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii i elevii din 50 de unități de
învățământ preuniversitar de stat.
 15.05.2017 – Transmiterea unei adrese către Direcția de Sănătate Publică Județeană cu privire la
funcționarea angiografului achiziționat de Academia de tiințe Medicale din România i aflat în folosința
Spitalului Clinic de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța.
 15.05.2017 – Întocmirea i transmiterea unei adrese către Direcția de Sănătate Publică Județeană cu
privire la efectuarea unei acțiuni de control a condițiilor igienico-sanitare din Spitalul Municipal
Medgidia.
 24.05.2017 – Elaborarea unei adrese către Centrul Regional De Prevenire, Evaluare i Consiliere
Antidrog Constanţa pentru transmiterea Ordinului privind modificarea Grupului de lucru
interinstituţional pentru implementarea Strategiei Judeţene Antidrog 2014-2020 şi a Planului judeţean
de acţiune pentru perioada 2017-2020, i solicitarea convocării Grupului de lucru interinstituţional.
 Elaborarea parțială a Procedurii privind întocmirea Planului anual de acțiuni pentru realizarea în județ a
obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare i a Procedurii privind întocmirea Raportului privind
realizarea Planului anual de acțiuni pentru realizarea în județ a obiectivelor cuprinse în Programul de
Guvernare.
 31.05.2017 – Deplasarea la Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Generală pentru Relațiile cu
Instituțiile Prefectului i Directia Fonduri Externe Nerambursabile în vederea depunerii documentațiilor
pentru acordarea avizelor necesare în vederea depunerii a 2 proiecte în cadrul Programului Operațional
Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020.
 11.05.2017 - Înaintarea unei adrese către Direcția de Sănătate Publică Județeană cu privire la
memoriul Asociației Medicilor de Familie “Tomis” Constanța cu privire la situația asistenței medicale
primare în județul Constanța.
 21.05.2017 - Formularea i transmiterea răspunsului la adresa Asociației Medicilor de Familie “Tomis”
Constanța cu privire la situația asistenței medicale primare în județul Constanța.
 Realizarea demersurilor pentru organizarea i desfă urarea evenimentului dedicat Zilei Europei:
- întâlnirea cu reprezentanții Direcției Judetene pentru Sport i Tineret,
- realizarea i transmiterea invitațiilor către universități, consulatele generale i onorifice, Consiliul
Judeţean Al Persoanelor Vârstnice, Organizaţiile Minorităţilor Naţionale, toate serviciile publice
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea
guvernului, Comandamentul Flotei, Brigada 9 mecanizată,
- transmiterea unei adrese către ISU Dobrogea pentru solicitarea măsurilor de prevenire a unor situații
de urgență la eveniment,
- înaintarea unei adrese către Serviciul Județean de Ambulanță pentru solicitarea de asistență medicală
la eveniment,
- transmiterea unei adrese către IPJ Constanta i IJJ Constanta pentru solicitarea măsurilor de
asigurare a ordinii şi siguranţei publice la evenimentul dedicat Zilei Europei,
- participarea la întâlnirea cu reprezentanții Primăriei Municipiului Constanța, Direcției Judetene pentru
Sport i Tineret, Inspectoratului Scolar Județean Constanta, Poliției Locale, IPJ, IJJ cu privire la
organizarea evenimentul,
- participarea la desfă urarea evenimentului.
 Realizarea demersurilor pentru organizarea i desfă urarea Târgului de binefacere Sa dăruim impreună:
- elaborarea i transmiterea invitațiilor către universități, consulate generale i onorifice, Consiliul
Judeţean al Persoanelor Vârstnice, Organizaţiile Minorităţilor Naţionale, toate serviciile publice
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea
guvernului, Comandamentul Flotei, Brigada 9 Mecanizată, patronate, companii naționale,
Comandamentul Flotei, Primăria Municipiului Constanta, Consiliul Județean Constanța,
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- transmiterea unei solicitării către Vivo Constanta în vederea organizării evenimentului în cadrul
centrului comercial,
- convocarea ansamblurilor artistice pentru momentul artistic din cadrul targului,
- participare la eveniment.
 05.05.2017 – Participarea la organizarea i desfă urarea evenimentului Ziua Limbii Tătare, organizat de
UDTTMR,
 05.05.2017 – Participarea la evenimentul Casei Corpului Didactic dedicat Zilei Limbii Tătare,
 09.05.2017 – Participarea la evenimentele prilejuite de Ziua Europei,
 10.05.2017 – Participarea la Consiliul Reprezentanților UDTTMR,
 12, 24.05.2017 – Participarea, în calitate de reprezentant al Instituției prefectului – Județul Constanța,
la concursul organizat pentru ocuparea postului de ef serviciu
 18.05..2017 – Participarea la edința pentru monitorizarea calității apei de îmbăiere,
 20.05.2017 – Participara la Congresul UDTTMR,
 20.05.2017 – Participarea la Mar ul organizat de UDTTMR pentru comemorarea surghiunului tătarilor,
 25.05.2017 – Participarea la Consiliul Reprezentanților UDTTMR,
 23.05.2017 - Participarea, ca reprezentant ANFP, în comisia de concurs organizată la nivelul primăriei
Vulturu;
 24.05.2017 – Participarea, ca reprezentant ANFP, în comisia de concurs pentru concursul organizat de
către Primăria comunei Limanu.
 26.05.2017 – Participarea, ca reprezentant ANFP, în comisia de contestații pentru concursul organizat
de către Instituția Prefectului – Județul Constanța.
 29.05.2017 – Participarea la edința Grupului de lucru interinstituţional pentru implementarea Strategiei
Judeţene Antidrog 2014-2020,
 31.05.2017 – Participarea la întâlnirea dintre reprezentanții salariaților Agenției de Plăți i Intervenție
pentru Agricultură – Centrul Județean Constanța i Domnul Subprefect, precum i întocmirea minutei
acestei întâlniri.
 Participare la festivitățile organizate cu ocazia Festivalului Cultural Sportiv al Tineretului.

Şef serviciu
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Din activitatea
BIROULUI INFORMARE RELAȚII CU PUBLICUL ȘI SECRETARIAT
 Soluționarea a 67 petiții din care 18 petitii au fost preluate de la Comisia județeană de fond funciar;
 Preaudierea a 26 persoane;
 Desfă urarea a 3 audiente la sediul Instituției Prefectului județul Constanța în care 11 persoane au fost
primite în audiență de către domnul Subprefect Accoium Mustafa Levent.

Şef birou
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