ROMÂNIA

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

BULETIN INFORMATIV
PRIVIND ACTIVITATEA INSTITU IEI
-

LUNA SEPTEMBRIE 2017

-

Din agenda public a lunii
MEDIATIZAREA ACTIVIT II INSTITU IONALE
 Emiterea şi transmiterea către presa acreditată a 16 comunicate de presă;
 16 apariţii în presa scrisă locală monitorizată;
 1 conferin ă 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 –ACHIZIȚII

Aplicarea legilor fondului funciar
 În cursul lunii s-au desfăşurat în principal următoarele activităţi:
- emiterea a 13 titluri de proprietate,
- primirea a 68 persoane la relaţii cu publicul,
- solu ionarea a 35 peti ii.
 04.09.2017 - S-a desfăşurat şedinţa Comisiei Judeţene pentru reconstituirea dreptului de proprietate
asupra pământului.
În cadrul şedinţei au fost adoptate 14 hotărâri ale Comisiei Judeţene pentru validarea a 27 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:
- 2 acte administrative având ca obiect acordarea de despăgubiri băneşti în vederea emiterii avizului de
legalitate şi înaintării către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor.
 Au fost transmise către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor 23 dosare emise în baza
Legii nr. 10/2001.
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
- actualizarea Ordinului Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen ă în baza informa iilor
comunicate de institu iile componente;
- 25.09.2017 – întocmire adresă către comitetele locale pentru situa ii de urgen ă din jude , pentru a
ne comunica date necesare elaborării Planului judeţean de măsuri pentru sezonul rece 2017-2018
- transmiterea unei adrese către primăriile din jude referitoare la elaborarea Planului Jude ean de
măsuri pentru sezonul rece 2017-2018.
 Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru problemele persoanelor vârstnice
- 01.09.2017 – realizarea procesului verbal al edin ei Comitetului din data de 31.08.2017,
- 18.09.2017 – elaborarea referatului de actualizare a Ordinului Prefectului privind modificarea
componen ei Comitetului,
- 18.09.2017 – întocmirea ordinii de zi a edin ei Comitetului,
- 19.09.2017 – realizarea i transmiterea către membrii Comitetului a convocatorului la edin a din data
de 28.09.2017,
- 28.09.2017 – participarea la edin a Comitetului,
- 29.09.2017 – redactarea procesului verbal al edin ei Comitetului.
 Colegiul Prefectural
- postarea pe site-ul institu iei a procesului verbal al edin ei de colegiu;
- 04.09.2017 - Înaintare către M.A.I. a raportului privind edin a de colegiu desfă urată în data de
30.08.2017;
- 19.09.2017 – întocmirea referatului privind modificarea componen ei colegiului;
- 21.09.2017 – elaborarea i diseminarea Ordinului Prefectului privind modificarea componen ei
colegiului;
- 21.09.2017 - întocmirea referatului pentru convocarea în şedinţă a colegiului;
- 22.09.2017 – elaborarea i diseminarea Ordinului Prefectului privind convocarea colegiului; postarea
acestuia pe site-ul institu iei;
- 21.09.2017 - întocmirea Rapoartelor pentru lunile iulie i august privind documentele care vizează
activitatea lunară a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe ale
administra iei publice centrale organizate în jude , conform Hotărârii nr. 4/2017 a colegiului;
- 22.09.2017 – elaborarea unei adrese către Direc ia de Sănătate Publică Constan a, Direc ia Sanitară
Veterinară i pentru Siguran a Alimentelor Constan a, Comisariatul Jude ean pentru Protec ia
Consumatorilor Constan a, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Administra ia Bazinală de Apă Dobrogea
Litoral, Serviciul de Ambulan ă Jude ean Constan a,
Inspectoratul de Poli ie Jude ean Constan a,
Inspectoratul Jude ean de Jandarmi Constan a, Garda de Coastă Constan a, Inspectoratul pentru
Situa ii de Urgen ă „Dobrogea” al Jude ului Constan a i Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Constanţa pentru a întocmi informări/rapoarte în vederea prezentării acestora în şedinţa colegiului;
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- 27.09.2017 - participarea la şedinţa colegiului;
- 29.09.2017 – întocmirea procesului verbal al şedinţei colegiului
institu iei.

i postarea acestuia pe site-ul

 Comisia de Dialog Social
-18.09.2017 – reactualizarea Ordinului prefectului privind componen a comisiei ca urmare a schimbării
conducerii Inspectoratului colar Jude ean;
-21-22.09.2017 – elaborarea şi transmiterea către membrii comisiei a invitaţiei de participare la şedinţa
din data de 28.09.2017;
-28.09.2017 – participarea la şedinţa comisiei;
-28-29.09.2017 - realizarea minutei şedinţei comisiei i transmiterea acesteia la Ministerul Consultării
Publice i a Dialogului Social.
 01.09.2017 – Elaborarea unei adrese de revenire către Departamentul Centenar pentru a completa
răspunsul privind centralizarea ini iativelor unită ilor administrativ teritoriale din jude ul Constan a, cu
propunerile primăriei Cumpăna.
 01–18.09.2017 - Verificarea raportărilor lunare ale serviciilor publice deconcentrate repartizate.
 02.09.2017 - Participare la evenimentul organizat de Consulatul Republicii Turcia cu ocazia Kurban
Bairamului.
 04.09.2017 - Întocmirea i transmiterea unei adrese către Inspectoratul General al Poli iei de Frontieră
– Garda de Coastă, referitoare la preluarea prin transfer cu titlu gratuit a unui imobil din satul Vama
Veche, comuna Limanu.
 04.09.2017 - Întocmire i transmitere către M.D.R.A.P.F.E. a observa iilor privind ghidul consultativ al
solicitantului pentru POAD 2014-2020;
 04.09.2017 - Centralizarea situa iilor primite din partea autorită ilor publice locale i înaintare către RN
a Pădurilor-ROMSILVA SA privind solicitarea de acordare de lemn pentru popula ie i pentru consumul
propriu al unită ilor de interes local finan ate integral sau par ial de la bugetul de stat, conform
prevederilor Legii nr. 175/2017 pentru modificarea i completarea Legii nr. 46/2008-Codul Silvic;
 05.09.2017 - Participarea la şedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit
pentru planuri şi programe, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa; întocmire informare
cu privire la documentaţiile discutate;
 06.09.2017 – Completarea machetei privitoare la Situa ia ac iunilor de îndrumare/verificare a
primăriilor, desfă urate de Institu ia Prefectului – Jude ul Constan a în semestrul I 2017.
 06-12.09.2017 – Centralizarea informa iilor primite de la primării referitoare la numărul locuitorilor de
etnie romă.
 07.09.2017 - Întocmirea i transmiterea unei adrese către primăriile municipiilor i ora elor din jude
referitoare la oportunitatea depunerii de cereri de finan are pe POR 2014-2020, AP 3, OS 3.2. –
Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană pentru
investi ii destinate îmbunătă irii transportului public urban de călători, transportului electric i
nemotorizat i alte investi ii destinate reducerii emisiilor în zona urbană.
 07.09.2017 – Transmiterea unei adrese către AJPIS Constan a pentru solicitarea de clarificări
referitoare la func ionarea cu autoriza ie de securitate la incendiu a 6 unită i de îngrijire i cazare a
copiilor/bătrânilor/persoanelor cu dizabilită i.
 07.09.2017 – Deplasarea la primăria Hîr ova pentru a discuta detalii cu privire la depozitarea de eurilor
colectate pe un teren extravilan;
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 07.09.2017 – Înaintarea unei adrese către prefecturile din 5 jude e pentru a participa la dezbaterea
publică a proiectului legii turismului;
 08.09.2017 - Întocmirea unei adrese către Direc ia de Sănătate Publică, Inspectoratul de Poli ie
Jude ean, Primăria Municipiului Constan a i Serviciul Public de Asisten ă Socială pentru solicitarea
informa iilor referitoare la ac iunea desfă urată în data de 07.09.2017 în zona străzilor Mun ii Tatra i
Petre Manoiu.
 08.09.2017 – Elaborarea i transmiterea unei adrese de informare către Agen ia Na ională pentru Romi
i către MAI, privind situa ia exactă a interven iei comune a Primăriei Constan a – Direc ia Poli ia
Locală, Sec iei 4 Poli ie, Jandarmeriei, Direc iei de Sămătate Publică a Jude ului Constan a, Serviciul de
Salubritate al SC Polaris SA, desfă urate pentru igienizarea locuin elor improvizate ocupate de 18
familii, respectiv 73 persoane fără venituri.
 11.09.2017 – Realizarea i transmiterea răspunsului la adresa primită de la un grup de revolu ionari din
Municipiul Constan a, referitoare la propunerea de a organiza un referendum.
 12.09.2017 – Întocmirea unei adrese răspuns către Agen ia Na ională pentru Romi pentru transmiterea
listei localită ilor din jude ul Constan a care au în componen ă minim 200 cetă eni români de etnie
romă.
 12.09.2017 – Actualizarea Inventarului activită ilor procedurabile la nivelul serviciului.
 12.09.2017 - Formularea i comunicarea răspunsului către un petent ca urmare a sesizării formulate
privind nerespectarea condi iilor de autorizare pentru o unitate de tip adăpost pentru câinii fără stăpân,
cu sediul în localitatea Ovidiu;
 12.09.2017 - Întocmirea i transmiterea unei adrese con inând informa ii necesare elaborării
materialului pe baza căruia de elaborează Raportului periodic al României la Pactul Interna ional privind
Drepturile Civile i Politice, aferent perioadei aprilie 2015 - septembrie 2017, la solicitarea MAI.
 12.09.2017 – Înaintarea unei adrese către AJFIR – Centrul Regional pentru Finan area Investi iilor
Rurale 2 Sud – Est Constan a, prin care este solicitată situa ia exactă, respectiv data la care au fost
semnate contractele de finan are cu beneficiarii publici unită i administrativ teritoriale, ca urmare a
semnalelor transmise de MADR privind întârzieri în depunerea primelor cereri de plată, inclusiv pentru
solicitarea avansului, de către beneficiarii publici din jude ul Constan a care au proiecte aprobate spre
finan are prin PNDR.
 12-14.09.2017 – Realizarea i postarea pe site–ul institu iei a unui material informativ, la sec iunea
dedicată Sistemului de Solu ionare a Problemelor S.I.S.O.P..
 12-15.09.2017 – Realizarea coresponden ei electronice cu partenerul bulgar din proiectul depus de
Institu ia Prefectului Constan a în calitate de solicitant, pentru transmiterea răspunsului la adresa
Secretariatului Tehnic Comun al Programului Opera ional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 i
transmiterea răspunsului.
 12.09.2017 – Transmiterea unei adrese către Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ă „Dobrogea” al
Jude ului Constan a pentru comunicarea datelor de contact ale pesoanelor desemnate să facă parte din
Comandamentul operativ pentru Depoluare Marină, respectiv Divizia pentru opera iuni Terestre;
 12.09.2017 - Întocmirea unei adrese către o parte din primăriile din jude pentru a participa la
dezbaterea publică a proiectului legii turismului;
 12.09.2017 - Participarea la edin a Comitetului Filialei Constan a a U.D.T.T.M.R..
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 12.09.2017 – Participarea la lansarea de carte a doamnei Guner Acmola.
 12-25.09.2017 – Realizarea demersurilor pentru organizarea dezbaterii publice a proiectului Legii
Turismului cu participarea reprezentan ilor din jude ele Constan a, Vrancea, Gala i, Buzău, Brăila,
Tulcea:
- 12.09.2017 - realizarea i transmiterea invitatiilor către Asocia ia Pentru Promovarea i Dezvoltarea
Turismului Litoral-Delta Dunării, Federaţia Asociaţiilor de Promovare Turistică din România, Federatia
Patronatelor din Turismul Romanesc , Asociatia Patronală Mamaia, Patronatul Industriei Hoteliere
Marea Neagra, Patronatul Firmelor din Turism Ion Movila, Patronatul Neptun-Olimp, Asociatia
Investitorilor în Sta iunea Turisticî Venus, Asocia ia Turism Sud Litoral, Camera de Comerţ Industrie
Navigaţie i Agricultură Constanţa, Thr Marea Neagră S.A., S.C. Paradis Tours S.R.L., S.C. Danubius
Travel S.R.L.
- 21.09.2017
- întocmirea i transmiterea invitatiilor către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului
Constan a, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea“ al Judeţului Constan a, Inspectoratul
de Jandarmi Judeţean Constanţa, Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa, Garda Na ională de
Mediu – Comisariatul Jude ean Constan a, Administra ia Bazinală de Apa Dobrogea Litoral, Agenţia
Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanţa, Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană
Constanţa, Direc ia Sanitară Veterinară i Pentru Siguran a Alimentelor Constan a, Comisariatul
Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor Constan a, Garda de Coastă Constan a, Inspectoratul
Teritorial de Muncă Constan a, Serviciul de Ambulan ă Jude ean Constan a, Administra ia Jude eană a
Finan elor Publice Constan a, Direc ia Jude eană pentru Sport i Tineret Constan a, Inspectoratul
Jude ean în Construc ii, Autoritatea Navală Română, Sanatoriul Balnear i de Recuperare Mangalia,
Sanatoriul Balnear i de Recuperare Techirghiol;
- 25.09.2017 – participarea la dezbaterea publică.
 13.09.2017 – Adresarea unei solicitări către Direc ia pentru Agricultură Jude eană Constan a privind
comunicarea unui punct de vedere referitor la afectarea unei suprafe e de 1,5 ha cultura planta ii;
 13.09.2017 – Participarea la comisia de concurs constituită la Primăria Limanu.
 14-15.09.2017 – Participarea la reuniunea Nuc Info Day organizată de Agen ia Nucleară i pentru
De euri Radioactive pentru a prezenta stadiul actual al proiectului Depozitul Final de De euri Slab i
Mediu Radioactive, în scopul cre terii acceptan ei publice;
 15.09.2017 – Participarea la întâlnirea cu reprezentan ii Inspectoratului de Jandarmi i ai Serviciului de
Ambulan ă Jude ean cu privire la evacuările de la Mangalia.
 18.09.2017 – Postarea la sediul institu iei, la parter, lângă biroul de apostile, a afi elor primite de la
ITM Constan a, în cadrul Campaniei “Informare acasă! Siguran ă în lume“, ini iată de către Ministerul
pentru Românii de Pretutindeni privind informarea publică pentru con tientizarea cetă enilor români cu
privire la drepturile, obliga iile i riscurile la care se expun în procesul de căutare a unui loc de muncă
în străinătate i cu privire la transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată.
 19.09.2017 – Întocmirea i transmiterea unei adrese către 5 primării rurale din jude , care au întârzieri
în derularea proiectelor aprobate spre finan are prin PNDR.
 19-20.09.2017 - Transmiterea către cele zece primării nominalizate a informării privind vizita în teren a
reprezentan ilor M.D.R.A.P.F.E. pentru verificarea documentelor privind POAD 2014;
 20.09.2017 – Înaintarea unei adrese către MDRAPFE – Serviciul implementare POAD pentru
confirmarea oficială a disponibilită ii Institu iei Prefectului Jude ul Constan a i a celor 10 UAT-uri din
jude selectate de către reprezentan ii AM POAD, de a primi i de a pune la dispozi ie documentele
solicitate în cadrul misiunii de verificare la fa a locului.
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 20.09.2017 - Elaborarea i transmiterea către toate primăriile a unei informări privind modificările
formularelor prin care se solicită plă ile pentru submăsurile care au beneficiari autorită i publice ai
proiectelor finan ate prin Programului Na ional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020: submăsurile 4.3
(infrastructură agricolă i silvică), 7.2 (infrastructura rurală de bază), 7.6 (protejarea patrimoniului
cultural) i 19.2 (implementarea strategiilor pentru GAL);
 20.09.2017 - Întocmirea unei adrese către agen ii economici care fac parte din e antionul stabilit de
Comisia de Prognoză, pentru solicitarea completării anchetelor economice pentru trimestrul IV 2017.
 20.09.2017 - Transmiterea unei adrese către ISJ cu privire la adresa Primăriei Ora ului Hâr ova
referitoare la implementarea Programului Opera ional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate în anul
colar 2017-2018.
 20.09.2017 – Realizarea unei informări cu privire la activitatea Biroului Unic din cadrul CCINA
Constanta.
 20.09.2016 - Întâlnire cu reprezentan ii UDTTMR în vederea pregătirii deschiderii colii Comunitare a
UDTTMR Constanta.
 21.09.2017 - Înaintarea unei adrese către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa, Centrul de
Prevenire, Evaluare i Consiliere Antidrog al Judeţului Constanţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean
Constanţa, Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa pentru solicitarea programelor/proiectelor
i campaniilor media de prevenire a consumului de droguri realizate în anul 2016. Centralizarea
programelor/proiectelor de prevenire a consumului de droguri realizate în anul 2016 de către I.S.J.,
D.S.P., I.P.J. i C.P.E.C.A..
 21.09.2017 - Actualizarea Registrului de eviden ă a activită ilor de rela ii externe la nivelul institu iei.
 22.09.2017 – Elaborarea răspunsului con inând 4 propuneri de idei de proiecte, care să contribuie la
îndeplinirea obiectivelor programului de finan are derulat prin Serviciul de Sprijin pentru Reformă
Structurală din cadrul Comisiei Europene, având în vedere concluziile i recomandările publicate în luna
februarie 2017 de Comisia Europeană în Raportul de ară pentru România din cadrul Semestrului
European cu privire la stadiul reformării administra iei publice, la solicitarea MAI.
 22.09.2017 – Adresarea unei solicitări către Direc ia Silvică Constan a privind transmiterea solicitărilor
primite de la autorită ile publice locale referitoare la necesarul de material lemnos, conform
prevederilor Legii nr. 175/2007 pentru modificarea i completarea Legii nr.46/2008 privind Codul
Silvic;
 25–29.09.2017 – Preluarea anchetei sociale depuse de AJPIS Constan a pentru avizare de către prefect
i monitorizarea demersurilor realizate pentru rezolvare.
 25.09.2017 - Transmiterea invita iei de participare la edin a Grupului de lucru mixt pentru romi din
data de 28.09.2017.
 25.09.2017 - Transmiterea către Garda Forestieră Bucure ti a situa iei centralizate privind necesarul de
lemne de foc i volumele asigurate, pentru localită ile din jude ul nostru;
 26.09.2017 – Întocmire referat de modificare a componen ei Grupui de Lucru Mixt pentru Romi i
întocmire Ordin privind reorganizarea Grupului de Lucru Mixt pentru Romi.
 26.09.2017 – Transmiterea către MAI a răspunsului la radiograma cu privire la ac ivită ile desfă urate
în vederea cre terii gradului de siguran ă în incinta i în zona adiacentă a unită ilor de învă ământ de la
nivelul jude ului Constan a.
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 26.09.2017 - Întocmirea unei informări cu privire la activitatea Comisiei de specialitate care a efectuat
verificarea centralelor termice alimentate cu gaz, din unită ile de învă ământ ale jude ului Constan a,
alcătuită din reprezenta i ai serviciilor publice cu responsabilită i în domeniu.
 26.09.2017 – Întocmirea unei informări cu privire la edintele de lucru organizate cu reprezentantii
serviciilor publice deconcentrate în perioada 2015-2017.
 27.09.2017 - Întocmirea i transmiterea către Agenţia Naţională Antidrog a răspunsului cu privire la
programele/proiectele de prevenire a consumului de droguri realizate în anul 2016, la nivelul jude ului
Constan a.
 27.09.2017 – Participarea la întâlnirea Agen iei Na ionale pentru Romi cu societatea civilă romă.
 27.09.2017 – Înaintarea unei informări către Ministerul Afacerilor Interne i Ministerul Consultării
Publice i a Dialogului Social privind pichetarea institu iei prefectului de către membrii sindicatului
Cartel Alfa.
 28.09.2017 – Participarea la edin a Grupului de lucru mixt pentru romi.
 29.09.2017 – Înaintarea unui răspuns către Primăria ora ului Techirghiol privind în tiin area transmisă
de o persoană a cărei cultură a fost afectată de praful de ciment provenit de la un agent economic.
 30.09.2017 – Organizarea i participarea la Festivitatea de deschidere a cursurilor colii Comunitare a
U.D.T.T.M.R. Constan a.

Şef serviciu

Din activitatea
BIROULUI INFORMARE RELAȚII CU PUBLICUL ȘI SECRETARIAT
 Solu ionarea a 113 peti ii din care 54 petitii au fost preluate de la Comisia jude eană de fond funciar.
 Preaudierea a 29 persoane.
 Desfă urarea a 4 audiente la sediul Institu iei Prefectului jude ul Constan a în care 13 persoane au fost
primite în audien ă de către domnul subprefect Accoium Mustafa Levent.

Şef birou
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