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

BULETIN INFORMATIV
PRIVIND ACTIVITATEA INSTITU IEI
-

LUNA APRILIE 2018

-

Din agenda public a lunii

MEDIATIZAREA ACTIVIT II INSTITU IONALE
 Emiterea şi transmiterea către presa acreditată a 9 comunicate de presă;
 14 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 18 titluri de proprietate,
- primirea a 61 persoane la relaţii cu publicul,
- soluționarea a 43 petiții.
 Au fost transmise către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor 19 dosare depuse în baza
legilor fondului funciar.
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:
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- 6 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 15 dosare depuse 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
- 02.04.2018 - formularea i transmiterea unui răspuns la radiograma MAI privind documentele de
constatare i evaluare a pagubelor de pe raza județului Constanța (revenire).
- 02, 18,24.04.2018 - analizarea rapoartelor transmise de ANIF referitoare la funcționarea stațiilor de
pompare de desecare de pe raza județului Constanța, în vederea centralizării;
- 03, 04.04.2018 - întocmirea i transmiterea unei adrese către primării referitoare la atribuțiile
autorităților publice locale privind organizarea i pregătirea activităților tehnice în vederea asigurării
capacității de investigare post-seism a construcțiilor din județul Constanța, potrivit reglementărilor
legislative în vigoare;
- 03, 04.04.2018 - elaborarea, în colaborare cu secretariatul tehnic permanent al CJSU, a proceselor
verbale ale edințelor extraordinare ale CJSU din datele de 22,29,30.03.2018 i al procesului verbal al
videoconferinței din data de 22.03.2018;
- 05.04.2018 - scanarea răspunsurilor transmise de primării Instituției Prefectului cu datele de contact
pentru relația cu ENEL i transmiterea acestora către ENEL;
- 10,11,24.04.2018 - actualizarea ordinului privind componența Comitetului Județean pentru Situații de
Urgență i transmiterea către Secretariatul Tehnic Permanent în vederea comunicării tuturor membrilor
CJSU;
- 12.04.2018 - transmiterea unei adrese către primăriile riverane Dunării pentru a dispune măsurile
necesare ca urmare a prelungirii codului portocaliu hidrologic pe Dunăre;
- 13.04.2018 - înaintarea unui răspuns la radiograma MAI privind aplicarea FSUE pentru pagubele
înregistrate în luna martie în județul Constanța;
- 16.04.2018 – transmiterea unei adrese către primăria ora ului Hâr ova pentru comunicarea punctului
de vedere formulat de ABADL – SGA, referitoare la cotele de inundații din anumite zone, respectiv
Hâr ova;
- 17.04.2018 - înaintarea unei adrese către ISU Constanța, în vederea includerii personalului Serviciului
Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Situații de Urgență i Cooperare Internațională din
cadrul Instituției Prefectului – Județul Constanța în planificarea pregătirii în domeniul situațiilor de
urgență;
- 17.04.2018 - întocmirea i transmiterea unei adrese către ISU Constanta, în vederea formulării unui
punct de vedere referitor la solicitările ACROPO; întocmire i transmitere răspuns ACROPO.
 Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru problemele persoanelor vârstnice
- 16.04.2018 – realizarea i transmiterea către membrii Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru
Problemele Persoanelor Vârstnice a convocatorului la edința din data de 26.04.2018.
- 26.04.2018 – participarea la edința Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele
persoanelor vârstnice.
 Colegiul Prefectural
- 16.04.2018 – întocmirea referatului pentru emiterea Ordinului prefectului privind convocarea
Colegiului Prefectural în data de 25.04.2018;
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- 16.04.2018 - elaborarea referatului pentru emiterea Ordinului prefectului privind modificarea
componenței Colegiului Prefectural constituit la nivelul județului Constanța, respectiv a secretariatului
Colegiului;
- 17.04.2018 - realizarea i transmiterea Ordinului prefectului privind convocarea Colegiului Prefectural;
- 23.04.2018 - întocmirea referatului pentru emiterea Ordinului Prefectului privind modificarea
componenței Colegiului Prefectural constituit la nivelul județului Constanța;
- 24.04.2018 - elaborarea i transmiterea Ordinului prefectului privind modificarea componenței
Colegiului Prefectural constituit la nivelul județului Constanța;
- 25.04.2018 - participare la edința Colegiului Prefectural;
- 26.04.2018 - 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 martie 2018, conform Hotărârii nr. 2/2018 a Colegiului Prefectural,
înregistrat;
- 26.04.2018 - elaborarea procesului-verbal al edinței Colegiului Prefectural precum i a raportului
lunar al Colegiului Prefectural.

 02.04.2018 – Redactarea răspunsului la adresa primită de la Ministerului Dezvoltării Regionale i
Administrației Publice, referitoare la colectarea de date la nivel național în vederea fundamentării
propunerilor de standarde de cost i de calitate, pentru furnizarea serviciilor publice la nivel local.
 02.04.2018 – Întocmirea i transmiterea unei adrese de diseminare către toate primăriile privind
situația aplicabilității prevederilor HG 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, la solicitarea
Ministerului Afacerilor Interne, ca răspuns la solicitarea Asociației Inițiativa pentru Responsabilitate
Civică.
 02, 03.04.2018 – Transmiterea unei adrese către AJPIS Constanța, cu nominalizarea membrului i
membrului supleant, reprezentanți ai IPJC în COJES.
 02.04.2018 - Întocmirea i transmiterea unei adrese de diseminare către primăriile de municipii i ora e
din județ, care au o populație mai mica de 100.000 locuitori, privind oportunitatea de a aplica în
perioada 30.04.2018 – 30.08.2018, cereri de finanțare pe apelurile de proiecte ale
POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI i pe POR/2018/13/13.1/1/SUERD.
 02.04.2018 – Înaintarea unei adrese către Inspectoratul de Poliție Județean Constanța i Direcția
Regională de Drumuri i Poduri Constanța pentru a le solicita un punct de vedere cu privire la
repunerea în funcțiune a unui semafor din Eforie, la solicitarea primăriei Techirghiol.
 02.04.2018 - Participarea la festivitatea de deschidere a Olimpiadei Naționale de Agricultură.


02.04.2018 - Transmiterea unei adrese către primăriile Băneasa, Corbu, Cumpăna, Hâr ova,
Independența, Ion Corvin, Medgidia, Murfatlar, Nicolae Bălcescu, Pantelimon cu privire la acțiunile/
proiectele i manifestările dedicate aniversării Centenarului României i Primului Război Mondial.

 02.04.2018 - Înaintarea unei adrese către Consiliul Județean Constanța cu privire la acțiunile/
proiectele i manifestările dedicate aniversării Centenarului României i Primului Război Mondial.
 02, 09, 16, 23, 30.04.2018 - Monitorizarea numărului de cereri depuse de către fermierii activi
persoane fizice/persoane juridice care desfă oară o activitate agricolă în calitate de utilizatori legali ai
suprafeţelor de teren agricol i/sau deţinători legali de animale în cadrul campaniei de depunere a
cererilor unice de plată 2018;
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 03.04.2018 – Participare la edința pentru organizarea activităților dedicate Centenarului României i
Primului Război Mondial.
 03.04.2018
- Înaintarea unei adrese către Inspectoratul colar Județean Constanța privind
oportunitatea de a aplica cereri de finanțare pe ”Programul Educație, Burse, Ucenicie
i
Antreprenoriatul Tinerilor în România” susținut prin Granturile SEE Mecanismul Financiar 2014 – 2021.
 04.04.2018 - Participare la întâlnirea cu dl Costin Scurtu în vederea organizării expoziției
temporare"Confruntări militare din Primul Război Mondial. Acte i fapte".
 03.04.2018 – Elaborarea referatului pentru aprobarea actualizării informațiilor de la secțiunea Politici
Europene i Cooperare Internațională a site-ului instituției i postarea informațiilor pregătite pentru
actualizare.
 03 – 13.04.2018 – Centralizarea răspunsurilor primite de la unitățile administrativ teritoriale, cu
privire la adresa nr. 4090/2018.
 3,5.04.2018 – Participarea în calitate de reprezentant ANFP la concursul organizat de SPAS Constanța.
 04.04.2018 – Redactarea răspunsului la adresa primită de la Ministerul Apelor i Pădurilor, referitoare la
desemnarea unei persoane de contact pentru reuniunea directorilor generali în domeniul apă i mediul
marin, organizată la Constanța, în data de 19.04.2018.
 04.04.2018 – Diseminarea la nivelul instituției a adresei primite de la MAI-DGAESRI privind lansarea
unor posturi vacante de experți naționali deta ați în cadrul FRONTEX.
 05.04.2018 - Transmiterea către Direcția Județeană pentru Agricultură a solicitării privind comunicarea
nominalizărilor de persoane din partea APIA, AN Meteorologie, ANAF i IGSU, care fac parte din comisia
constituită pentru aplicarea prevederilor art.106 al Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, privind
stabilirea venitului anual din activități agricole pe baza de norma de venit;
 05.04.2018 – Înaintarea către D.S.V.S.A. Constanța a comunicării primite din partea Asociației Inițiativa
pentru Responsabilitate Civică nr. IREC 335/21.03.2018, cuprinzând informații cu privire la H.G. nr.
1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
 05.04.2018 - Formularea i transmiterea răspunsului către un petent privind aspecte referitoare la
adăposturile pentru câinii fără stăpân de pe teritoriul județului;
 10.04.2018 – Adresarea unei solicitări către 24 de primării în vederea retransmiterii datelor privind
necesarul de locuințe sociale la nivelul fiecărei localității, conform machetei transmise;
 11.04.2018 – Înaintarea unei adrese către Direcția Sanitară Veterinară i pentru Siguranța Alimentelor
Constanța privind formularea unor propuneri de modificare a cadrului normativ care reglementează
domeniul prevenirii i gestionării focarelor de pestă porcină africană, în vederea înaintării acestora către
MADR, respectiv ANSVSA;
 11.04.2018- Întocmirea i înaintarea unei adrese către Direcția pentru Agricultură Județeană Constanța
a solicitării primite din partea a ase firme/întreprinderi individuale de pe raza localității Oltina privind
afectarea unor terenuri agricole de fenomenul de băltire, urmare a fenomenelor meteorologice din luna
martie a.c., în vederea analizării i evaluării aspectelor prezentate de către comisia constituită în acest
scop;
 11.04.2018 – Redactarea i trimiterea unei adrese prin e-mail către serviciile publice deconcentrate ale
ministerelor i ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea guvernului i către
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companiile naționale, cu privire la solicitarea raportului privind stadiul de implementare pe trimestrul I a
Planului de acțiuni pentru realizarea în județ a obiectivelor derivate din Programul de Guvernare 2018.
 12.04.2018 – Elaborarea unei informări asupra programului de finanțare al Comisiei Europene –
WiFi4EU în vederea formulării unui răspuns către Biroul Parlamentar Deputat Gabriel Petrea.
 12.04.2018 – Redactarea răspunsului la adresa primită de la Ministerul Economiei, referitoare la
desfă urarea primei edințe a Grupului de Lucru inter-instituțional privind operaționalizarea obiectivului
de investiții ”DFDSMA Saligny”.
 13.04.2018 - Solicitarea telefonică către autoritățile publice care nu au transmis macheta detaliată
privind necesarul de locuințe sociale de la nivelul localității;
 16.04.2018 – Întocmirea i transmiterea unei adrese către toate primăriile referitor la aplicarea
prevederilor Legii nr. 153/2011 privind măsuri de cre tere a calității architectural - ambientale a
clădirilor;
 16 – 20.04.2018 – Monitorizarea colectării de date de la nivel local în vederea realizării răspunsului la o
adresă.
 16.04.2018 - Întocmirea i transmiterea răspunsului la adresa Ministerului Culturii i Identității
Naționale cu privire la acțiunile/ proiectele i manifestările dedicate aniversării Centenarului României i
Primului Război Mondial.
 16.04.2018 - Transmiterea unei adrese la Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Generală pentru
Relația cu Instituțiile Prefectului prin care solicitam aprobarea fi ei tehnice a proiectului Sărbătorim
Centenarul Marii Uniri.
 16.04.2018 - Înaintarea unei adrese către Inspectoratul colar Județean Constanța i Inspectoratul de
Poliție Județean prin care solicitam raportul pe trimestrul I cu privire la modul în care a fost asigurată
protecţia unităţilor de învăţământ precum şi rezultatele obţinute pe linia prevenirii violenţei în mediul
şcolar.
 17.04.2018 – Transmiterea către Ministerul Culturii i Identității Naționale fi ei tehnice a proiectului
”Sărbătorim Centenarul Marii Uniri”.
 17.04.2018 – Transmiterea unei adrese către Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța,
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al Județului Constanța, Inspectoratul Județean de
Jandarmi Constanța, Garda de Coastă Constanţa, Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța,
Direcția Sanitară Veterinară i pentru Siguranța Alimentelor Constanța, Comisariatul Județean pentru
Protecția Consumatorilor Constanța, Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral pentru a solicita
materiale necesare desfă urării edinței din data de 25.04.2018 i a invitației de participare la această
edință către Centrul Meteorologic Regional Dobrogea;
 17-20.04.2018 – Întocmirea i transmiterea unei adrese către Ambasada Republicii Bulgaria în
România, MAI – DGAESRI, Consiliul Județean Constanța, pentru organizarea unei întâlniri româno –
bulgare între reprezentanți ai ambasadei i mediului de afaceri bulgar cu autorități publice locale ale
județului Constanța.
 17-20.04.2018 - Elaborarea i înaintarea unei adrese de răspuns către Ministerul Apărării Naționale
Departamentul pentru Relația cu Parlamentul i Calitatea Vieții Personalului i spre tiință către CJC,
privitoare la ajutorarea persoanelor cu calitate conferită de Legea 44/1994 (veterani de război i urma i
ai acestora) pe perioada de vreme extremă.
 18.04.2018 – Actualizarea în Registrul de evidență a activităților de relații externe la nivelul instituției
cu datele aferente primirii vizitei ambasadorului Austriei la Bucure ti, d-na Isabel Rauscher.
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 18 - 20.04.2018 - Întocmirea i transmiterea unei adrese de răspuns către un Birou parlamentar
privind solicitarea acestuia de a informa primăriile din județul Constanța asupra oportunității de a aplica
pe programul european WiFi4EU.
 18.04.2018 – Revenirea pe e-mail către AJPIS privind solicitarea nominalizărilor pentru actualizarea
ordinului prefectului privind componența COJES.
 19.04.2018 – Participarea la Târgul Ofertelor Educaționale organizat de ISJ Constanța la Pavilionul
Expozițional.
 19.04.2018 - Participarea la întâlnirea cu reprezentantul ISJ cu privire la organizarea Zilei de 9 Mai.
 19.04.2018 – Elaborarea unei adrese către Consiliul Județean Constanța i către Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară Dobrogea pentru a solicita un punct de vedere cu privire la adresa primită
de la primăria ora ului Hîr ova privind depozitul de de euri neconform.
 19.04.2018 - Arhivarea documentelor întocmite în perioada 2011-2016 în vederea predării acestora la
arhivă.
 19,20.04.2018 – Întocmirea unui referat în vederea organizării i desfă urării unor întâlniri în județ cu
autoritățile administrației publice locale i reprezentanți ai serviciilor publice deconcentrate i ai altor
instituții publice care pot veni în sprijinul primarilor; stabilire grupe de întâlniri, întocmire model pentru
fi a localității.
 20.04.2018 – Participarea la edința de pregătire a sezonului estival 2018.
 20.04.2018 – Elaborarea Regulamentului de organizare a Târgului de binefacere ”Să dăruim împreună”.
 20.04.2018 - Centralizarea tuturor informațiilor primite
privind necesarul de locuințe sociale.
 20.04.2018 – Redactarea
Interne nr. 4090/2018.

i retransmiterea către MDRAP a machetei

i transmiterea răspunsului la adresa primită de la Ministerul Afacerilor

 20.04.2018 – Completarea cu informații a anexei 5 – Notă raport în vederea înaintării spre avizare
către MAI a unei cereri de finanțare, pentru completare proiect Sărbătorim Centenarul 2018.
 20.04.2018 – Participarea la edința inițiată de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea
al județului Constanța având ca tematică stabilirea detaliilor organizatorice i activităților din cadrul
exercițiului SAR-POL 2018.
 20.04.2018 – Participarea la edința organizată pentru stabilirea unor direcții de acțiune pe linie de
turism, construcții pe litoral i nu numai, autorizări ale agenților economici de pe litoral.
 21.04.2018 – Efectuarea unei vizite la Centrul Comercial VIVO în vederea identificării spațiului pentru
desfă urarea Târgului de binefacere ”Să dăruim împreună”.
 23.04.2018 – Transmiterea către Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală pentru Relațiile cu
Instituțiile Prefectului a fi ei tehnice a proiectului Sărbătorim Centenarul Marii Uniri.
 23.04.2018 – Transmiterea Notei raport Centenar în format electronic către DGRIP din cadrul MAI.
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 23.04.2018 - Realizarea unui material cu programele de finanțare pentru care sunt eligibile autoritățile
administrației publice i MAI.
 23 - 27.04.2018 – Elaborarea Raportării privind stadiul de implementare pe trimestrul I a Planului de
acțiuni pentru realizarea în județ a obiectivelor derivate din Programul de Guvernare 2018.
 24.04.2018 – Înaintarea unor adrese către CJC i 6 primării, pentru semnarea proceselor verbale de
predare definitivă gratuită a echipamentului IT primit în folosință gratuită în cadrul proiectului de
constituire a rețelei de modernizatori, derulat în 2009 -2010 pe PODCA.
 24.04.2018 - Elaborarea unei adrese pentru informarea primăriilor asupra organizării de către Instituția
Prefectului – Județul Constanța a întâlnirilor cu autoritățile administrației publice locale i cu
reprezentanți ai serviciilor publice deconcentrate i ai altor instituții publice care pot veni în sprijinul
primarilor.
 24.04.2018 – Întocmirea i transmiterea invitațiilor la Târgul de binefacere Primăria Municipiului
Constanţa, Consiliul Judeţean Constanţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Comandamentul
Flotei, Asociația Patronala Mamaia, Universitatea Ovidius, Universitatea Maritima Constanta Academia
Navală "Mircea cel Bătrân", Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa precum i
către celelalte instituții publice.
 24.04.2018 – Vizita la Centrul Comercial VIVO în vederea identificării spațiului pentru desfă urarea
Târgului de binefacere ”Să dăruim împreună”.
 25.04.2018 – Elaborarea unei informări către Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală pentru
Relațiile cu Instituțiile Prefectului cu privire la organizarea Târgului de Binefacere ”Să dăruim
împreună”.
 25.04.2018 – Întocmirea i transmiterea la DGRIP din cadrul MAI a unei adresei de răspuns cu 3
propuneri pentru tematica priorităților PaE (parteneriat estic) a întâlnirii din 03.05.2018 organizată de
MAE pentru pregătirea pre edinției române a Consiliului UE.
 26.04.2018 – Participarea la edința de pregătire a sezonului estival 2018.
 26.04.2018 – Adresarea unei solicitări către ANAF în vederea nominalizării persoanei care să facă parte
din comisia constituită pentru aplicarea prevederilor art.106 al Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
privind stabilirea venitului anual din activități agricole pe baza de norma de venit;
 26.04.2018 – Transmiterea către un birou parlamentar, a bazei de date cu contactele primăriilor din
județ, în format electronic.
 26.04.2018 – Realizarea i transmiterea adresei privind invitația de participare la cel de-al 18 Congres
al Asociației Europene a Funcționarilor de Stare Civilă, programat a se desfă ura în perioada 06 –
09.06.2018 în Ia i, ca urmare a solicitării Serviciului European de Voluntariat (European Voluntary
Service).
 26.04.2018 – Participarea la edința de lucru cu tematica legată de activitatea de verificare a agenților
economici de pe litoral cu participarea conducătorilor următoarelor instituții: Direcția de Sănătate
Publică, Direcția Sanitară Veterinară i pentru Siguranța Alimentelor Constanța, Comisariatul Județean
pentru Protecția Consumatorilor Constanța, Inspectoratul de Stat în Construcții;
 27.04.2018 - Înaintarea unei adrese de răspuns la MFE cu propunerea numărului de distribuții în
cadrul unui program anual POAD 2014 – 2020.
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 27.04.2018 – Participarea, ca reprezentant ANFP, în comisia de concurs pentru concursul organizat de
către Primăria Ora ului Hâr ova.
 27.04.2018 - Întocmirea unei adrese de înaintare către Ministerul Culturii a fi ei tehnice a proiectului
”Sărbătorim Centenarul Marii Uniri”.
 27.04.2018 - Participarea la edința pentru pregătirea Zilei de 9 Mai.
 28.04.2018 – Participarea la desfă urarea Târgul de binefacere ”Să dăruim împreună„.
 Transmiterea unei invitații către instituțiile cu atribuții în domeniu, în vederea participării la Congresul
Asociației Europene a Funcționarilor de Stare Civilă.
 Participarea la realizarea afi ului Târgului de binefacere ”Să dăruim împreună”.
 Participare la colectarea informațiilor referitoare la tombola organizată în cadrul Târgului de binefacere

”Să dăruim împreună”.

 Elaborarea fi ei tehnice pentru activitatea Expoziție temporară de artă fotografică, carte si tehnică
militară din primul Război Mondial "Confruntări militare din Primul Război Mondial. Acte i fapte".
 Întocmirea fi ei tehnice pentru activitatea Constanța debating.
 Realizarea fi ei tehnice pentru activitatea Sărbătorim Centenarul Marii Uniri.
 Organizarea Târgului de binefacere ”Să dăruim împreună” – crearea afi ului
produse pentru tombolă.

i stabilirea listei cu

 Organizarea Zilei Europei – solicitarea Spațiului Public European a unor materiale didactice referitoare
la Uniunea Europeană în vederea distribuirii elevilor participanți la evenimentul din data de 9 mai.

Şef serviciu

Din activitatea
BIROULUI INFORMARE RELAȚII CU PUBLICUL ȘI SECRETARIAT
 Preaudierea a 17 persoane.
 Desfă urarea a 2 audiențe la sediul Instituției Prefectului județul Constanța în care 13 persoane au fost
primite în audiență de către domnul subprefect Accoium Mustafa Levent.

Consilieri birou

Buletin informativ luna aprilie 2018

Instituţia Prefectului Judeţul Constanţa

pagina 8/ 8

