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

BULETIN INFORMATIV
PRIVIND ACTIVITATEA INSTITU IEI
-

LUNA IUNIE 2018

-

Din agenda public a lunii

MEDIATIZAREA ACTIVIT II INSTITU IONALE
 Emiterea şi transmiterea către presa acreditată a 8 comunicate de presă;
 15 apariţii în presa scrisă locală monitorizată;
 2 conferințe 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
 07.06.2018 - În cursul lunii s-a desfăşurat 1 şedinţă a Comisiei Judeţene pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra pământului.
 13.06.2018 - În cursul lunii s-a desfăşurat 1 şedinţă a Comisiei Judeţene pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra pământului.
 În cadrul şedinţei au fost adoptate 40 hotărâri ale Comisiei Judeţene pentru validarea propunerilor
Comisiilor Locale pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra pământului.
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 Au fost transmise către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor 27 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:
- 3 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 INTERNA IONAL
 Gestionarea cât mai eficient a situa iilor de urgen
- monitorizarea permanentă a transmiterii de către Administrația Națională de Meteorologie i Institutul
Național de Hidrologie i Gospodărire a Apelor a avertizărilor imediate de vreme rea i înaintarea
acestora (după caz) către toate primăriile din județ pentru dispunerea măsurilor necesare prevenirii
oricăror situații de urgență ce pot apărea ca urmare a manifestării fenomenelor prognozate;
- 04,12,25.06.2018 - analizarea rapoartelor transmise de către Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri
Funciare referitoare la funcționarea stațiilor de pompare de desecare de pe raza județului Constanța în
luna iunie 2018, în vederea centralizării;
- 14.06.2018 – întocmirea unei adrese referitoare la înaintarea către Inspectoratul pentru Situații de
Urgență ”Dobrogea” al județului Constanța, a unui exemplar aprobat privind ”Evaluarea

antrenamentului / Exercițiului de transmitere a mesajelor de în tiințare/prealarmare i verificare a
sistemului de alarmare publică, la nivelul județului Constanța”, desfă urat în data de 06.06.2018;

- 25.06.2018 – elaborarea i transmiterea adresei de răspuns către Administrația Bazinală de Apă
Dobrogea – Litoral referitoare la desemnarea persoanelor care să participe la Exercițiul Interbazinal de
simulare a intervențiilor în situații de urgență generate de inundații, organizat în data de 04 iulie 2018;
- 26, 27.06.2018 – transmiterea către primării a avertizării meteorologice i hidrologice emisă pentru
județul Constanța, pentru perioada 27-28 iunie 2018;
- 26.06.2018 – convocarea membrilor Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor la Animale, pentru o
edință la sediul Instituției Prefectului;
- 27.06.2018 – participare la edința Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă

generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice i
poluări accidentale, convocată în vederea analizării situației generate de primirea avertizărilor

meteorologice i hidrologice pentru perioada imediat următoare; întocmirea procesului verbal;
- 28.06.2018 – contactarea reprezentantului ISU în vederea obținerii de informații suplimentare
referitoare la adresa privind participarea personalului instituției la cursuri de perfecționare în domeniul
situațiilor de urgență;
- 28.06.2018 – formularea adresei de răspuns privind participarea la Conferința națională ”Administrația
publică la 100 de ani de la Marea Unire”, transmisă către Instituția Prefectului - Județul Alba;

 Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru problemele persoanelor vârstnice
- 18.06.2018 – realizarea ordinii de zi a edinței comitetului, din data de 28 iunie 2018,
20.06.2018 – realizarea i transmiterea către membrii comitetului a convocatorului la edința din data
de 28 iunie 2018,
- 28.06.2018 – participarea la edința comitetului,
- 29.06.2018 – redactarea procesului verbal al edinței comitetului,
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- 29.06.2018 – realizarea i transmiterea adresei către Serviciul Public de Asistență Socială Constanța,
ca urmare a solicitării exprimate în cadrul edinței comitetului, referitoare la înlocuirea cu apă a cafelei
i a ceaiului oferite în cluburile pentru pensionari, pe timpul caniculei.
 Colegiul Prefectural
-19.06.2018 - întocmirea referatului pentru emiterea Ordinului Prefectului privind convocarea Colegiului
în data de 27.06.2018;
20.06.2018 – elaborarea i transmiterea ordinului prefectului privind convocarea Colegiului;
25.06.2018 - elaborarea 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 mai 2018, conform Hotărârii nr. 2/2018 a Colegiului.
-26.06.2018 – pregătirea documentelor privind edința Colegiului;
-27.06.2018 - participarea la edința Colegiului;
-27,28.06.2018 – întocmirea procesului verbal al edinței Colegiului precum i a raportului lunar al
Colegiului în vederea transmiterii la Ministerul Afacerilor Interne.
 Comisia de Dialog Social
- întocmirea şi transmiterea către membrii Comisiei a invitaţiei de participare la şedinţa din data de
28.06.2018;
- 28.06.2018 - participarea la şedinţa Comisiei;
- elaborarea şi transmiterea către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
minutei şedinţei Comisiei de Dialog Social;
 Programul Opera ional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate - P.O.A.D.
- 05–06.06.2018 – întocmirea i transmiterea către Agenția Județeană pentru Plăți i Inspecție Socială
Constanța a adresei de solicitare actualizare date privind numărul beneficiarilor POAD 2017/2018,
respectiv VMG (venitul minim garantat) i ASF (alocație de susținere a familiei) pentru fiecare UAT din
județul Constanța, la cererea Ministerului Fondurilor Europene.
- 11.06.2018 - realizarea i transmiterea unei adrese de răspuns către Ministerului Fondurilor Europene
2014 – 2020 referitoare la verificarea i actualizarea datelor privind cele 3 categorii de beneficiari
eligibili conform Ghidului Solicitantului POAD.
- 13.06.2018 – retransmiterea situației recalculate cu limitare la 10% a beneficiarilor din categoria c) la
nivelul județului Constanta, pe POAD.
- 15.06.2018 - întocmirea i transmiterea către Ministerului Fondurilor Europene – Direcția Generală
Programe Europene Capital Uman a opiniilor Grupului de lucru constituit la nivelul județului Constanța,
asupra proiectului de Raport Anual de Implementare 2017 pentru POAD, document de sinteză al
procesului de monitorizare, conținând informații cheie privind punerea în aplicare a programului i
priorităților acestuia.
- 26–27.06.2018 – verificarea corectitudinii datelor din forma finală a centralizării la nivelul județului
Constanța, atât din punct de vedere al adreselor de livrare, al numărului de beneficiari din categoriile
VMG + ASF, cât i al persoanelor desemnate cu datele de contact corespunzătoare, din cadrul tuturor
UAT- urilor, pentru pregătirea implementării POAD 2018.
- 27, 28.06.2018 – elaborarea i transmiterea către SI POAD 2014 – 2020 a adresei i anexei cu erorile
materiale identificate în urma procesului de verificare din zilele de 26, 27.06.2018

 04.06.2018 - Transmiterea către Direcția Județeană pentru Cultură, Primăria ora ului Eforie, Regia
Autonomă de Distribuție i Exploatare a Filmelor - RADEF RomâniaFilm a invitației de participare, ca
părți implicate, la întâlnirea cu reprezentanții Centrului Ceh Bucure ti din 08.06.2018.
 04.06.2018 – Înaintarea la Ministerul Afacerilor Interne a cererii de aviz pentru întâlnirea cu
reprezentanții Centrului Ceh Bucure ti.
 04–05.06.2018 - Întocmirea i transmiterea către Consiliul Județean Constanța i către toate primăriile
din județ a adresei Ministerul Dezvoltării Regionale i Administrației Publice prin care s-a solicitat
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completarea unui chestionar on-line, în cadrul sesiunii din anul 2018 de colectare de date la nivel
național pentru 7 domenii de servicii publice.
 04–05.06.2018 – Transmiterea unor invitații la videoconferința organizată în 5 iunie 2018, de Ministerul
Sănătății i Ministerul Dezvoltării Regionale i Administrației Publice, cu tema „Evitarea dezangajării
fondurilor aferente Programului Operațional 2014 – 2020” către primăriile Constanța, Mangalia,
Medgidia, Cernavodă, Hâr ova, Consiliul Județean Constanța i Direcția de Sănătate Publică a Județului
Constanța; Participare la videoconferință.
 04.06.2018 – Întocmirea materialului informativ pentru comunicatul de presă cu privire la Exercițiul

comun de antrenament, de căutare i salvare de vieți omene ti pe mare i răspuns la poluare marină
cu hidrocarburi, SARPOL 2018

 04.06.2018 – Elaborarea referatului cu privire la modificarea componenței Comisiei de Analiză Tehnică,
constituită la nivelul Agenției de Protecție a Mediului Constanța.
 04.06.2018 – Participarea la acțiunea de verificarea la Universitatea Ovidius din Constanța conform
ordinului prefectului.
 05.06.2018 - Participarea la videoconferința Ministerului Sănătății.
 05.06.2018 – Întocmirea i transmiterea unei adrese către Centrul Meteorologic Regional Dobrogea în
vederea transmiterii prognozelor meteo către Inspectoratul colar Județean pe perioada Examenului de
bacalaureat.
 05, 06.06.2018 – Participarea la desfă urarea Exercițiului SARPOL 2018.
 06.06.2018 – Întocmirea speech-ului pentru participarea la conferința organizată de Consiliul Județean
Constanța cu ocazia semnării Contractelor de finanțare pentru proiectele finanțate prin Programul
Operațional Regional - POR 2014 – 2020, "Reabilitarea Muzeului de Istorie Națională i Arheologie
Constanța" i "Salvarea i punerea în valoare a Mormântului pictat Hypogeu" .
 06–07.06.2018 – Realizarea unui material de prezentare Power point a județului Constanța, pentru
vizita cursanților de la Colegiul Național de Apărare din 14 iunie a.c.
 06.06.2018 – Întocmirea i transmiterea avizului favorabil pentru numirea domnului Dancu Constantin
în funcția de ef al Inspectoratului Județean de Poliție.
 07.06.2018 - Participare la întâlnirea cu reprezentanții Casei Regale în vederea pregătirii vizitei
Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române.
 07.06.2018 – Întocmirea unei adrese către Centrul Cultural Yunus Emre în vederea respectării
prevederilor Legii 75/1994 în carul întâlnirilor oficiale.
 07.06.2018 – Elaborarea i transmiterea unei adrese către Inspectoratul Județean de Poliție,
Inspectoratul Județean de Jandarmi i Inspectoratul pentru Situații de Urgență cu privire la Dispoziția
MAI nr.1/1497/04.06.2018.
 07.06.2018 – Transmiterea unui mail către Ministerul Culturii - Departamentul Centenar cu privire la
stadiul fiselor de proiect depuse de Instituția Prefectului - județul Constanța.
 07.06.2018 - Participarea la întâlnirea organizată în vederea primirii Familiei Regale în Gara Constanța.
 07.06.2018 – Participarea la edința inițială de evaluare a Exercițiului SARPOL 2018.
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 07.06.2018 – Participarea la edința celui de-al doilea grup de lucru pentru documentația „PUZ în

scopul scoaterii din circuitul agricol i introducerea în intravilanul ora ului Hâr ova a suprafeței de
30591 mp în scopul amenajării unei zone turistice i de agrement”.

 07.06.2018 – Solicitarea de la reprezentanții Agenției de Protecție a Mediului Constanța a unor date cu
privire la parcurile eoliene din județ precum.
 08.06.2018 – Centralizarea datelor privind parcurile eoliene, parte din prezentarea județului întocmită
la nivelul serviciului.
 08.06.2018 – Participarea în comisia de selecție a dosarelor pentru concursul organizat de primăria
Techirghiol.
 08.06.2018 – Întocmirea ordinului prefectului privind modificarea componenței Comisiei de Analiză
Tehnică la nivelul Agenției de Protecție a Mediului Constanța.
 08.06.2018 – Participarea la întâlnirea cu reprezentanții Centrului Cultural Ceh Bucure ti în vederea
desfă urării în luna august a unui festival de film.
 11, 12.06.2018 – Întocmirea, semnarea i înregistrarea referatului privind propunerea de protocol de
colaborare pentru organizarea în parteneriat a unui eveniment tip concert de muzică, teatru i dans
depusă de Asociația Descoperă Constanța.
 11.06.2018 – Participare la întâlnirea cu reprezentanții Primăriei Municipiului Constanța în vederea
pregătirii vizitei Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române.
 11.06.2018 – Întocmirea i transmiterea unei adrese către Universitatea Națională de Apărare Carol I.
 11.06.2018 – Transmiterea unei adrese către Inspectoratul colar Județean Constanța în vederea
pregătirii vizitei Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române.
 11.06.2018 – Elaborarea i transmiterea unei adrese către Serviciul Județean de Ambulanță în vederea
pregătirii vizitei Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române.
 11.06.2018 – Realizarea i transmiterea către Ministerul Transporturilor a răspunsului la adresa
transmisă în continuarea corespondenței, referitoare la evenimentele ce se vor organiza în contextul
preluării de către România a Pre edinției Consiliului UE.
 12.06.2018 – Verificarea dosarelor depuse la Primăria Ora ului Ovidiu, în vederea îndeplinirii condițiilor
de participare la concursul de recrutare organizat în data de 19.06.2018.
 12.06.2018 – Întocmirea procesului verbal de contravenție a Universității Ovidius Constanța.
 12.06.2018 – Realizarea adresei către Corpul de Control al Ministerului Afacerilor Interne.
 12.06.2018 – Întocmirea unei adrese către Centrul Cultural Județean Constanța “Teodor T. Burada”
Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret “Jean Constantin”, Centrul Cultural Turc Yunus Emre,
Centrului Cultural al Oraşului Ovidiu, Biblioteca Județeana "I.N. Roman" în vederea respectării
prevederilor Legii 75/1994 în cadrul întâlnirilor oficiale.
 12.06.2018 - Transmitere către Direcţia Generală Afaceri Europene, Schengen şi Relaţii Internaţionale
din cadrul Ministerul Afacerilor Interne a informării privind întâlnirea dintre 3 reprezentanți ai Centrului
Ceh Bucure ti, subprefectul județului Constanța, domnul Dumitru Jeacă i un reprezentant al Direcției
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Județene pentru Cultură Constanța, desfă urată la Instituția Prefectului Județul Constanța în data de 8
iunie a.c.
 12, 13.06.2018 - Elaborarea i transmiterea la primăria Hâr ova a termenilor de referință pentru o idee
de aplicație pe Programul Europa pentru Cetățeni, ca punct de plecare de dezvoltat.
 13.06.2018 – Înaintarea unei adrese de răspuns la propunerea de parteneriat pentru organizarea unui
eveniment tip concert de muzică, teatru i dans a Asociației Descoperă Constanța.
 13.06.2018 – Elaborarea notei interne cu privire la modul de redactare a documentelor (numerotare
pagini).
 13.06.2018 – Întocmirea i transmiterea răspunsului la adresa primită de la Autoritatea Competentă de
Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore - A.C.R.O.P.O. cu privire la solicitarea acestora de
desemnare a reprezentanților instituției noastre ca membri în Comandamentul Operativ pentru
Depoluare Marină i respectiv în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.
 13.06.2018 – Diseminarea ordinului prefectului privind modificarea componenței Comisiei de Analiză
Tehnică la nivelul Agenției de Protecție a Mediului Constanța Constanța.
 13.06.2018 – Întocmirea i transmiterea unei adrese către Agenția Națională pentru Romi.
 13.06.2018 – Transmiterea unei adrese către instituțiile de învățământ superior în vederea respectării
prevederilor Legii 75/1994 în carul întâlnirilor oficiale.
 14.06.2018 – Transmiterea către Inspectoratul colar Județean Constanța a modificărilor de orar ale
vizitei Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române.
 14.06.2018 – Participare la întâlnirea cu delegația Colegiului Național de Apărare.
 14.06.2018 – Continuarea demersurilor întreprinse la Consiliul Județean Constanța pentru finalizarea
predării definitive cu titlu gratuit a echipamentului IT achiziționat prin proiectul derulat de Instituția
Prefectului Constanța în 2010, pe Programul operațional dezvoltarea capacității administrative - PODCA
– Rețea de modernizatori.
 14.06.2018 – Realizarea adresei nr. 7097/2018 referitoare la obligativitatea obținerii avizului de
amplasament emis de Transelectrica S.A. pentru solicitanții de autorizații de construire i transmiterea
ei către toate primăriile din județ.
 15.06.2018 – Elaborarea răspunsului la adresa Ministerului Afacerilor Externe, cu privire la
evenimentele planificate a se desfă ura în Județul Constanța, în contextul preluării de către România a
Pre edinției Consiliului UE.
 15.06.2018 - Participarea la primirea Familiei Regale în Gara Constanța, cu ocazia călătoriei Trenului
Regal spre Dobrogea.
 18.06.2018 – Contactarea Punct Europa pentru Cetățeni pentru solicitarea de sprijin în pregătirea unei
aplicații, respectiv: care sunt etapele de parcurs, înregistrarea primăriei Hâr ova pe platforma
programului pentru obținerea codului PIC i identificarea potențialilor parteneri.
 18, 20.06.2018 – Participarea ca membru în comisia de concurs la primăria Techirghiol.
 18.06.2018 – Organizarea evenimentului pentru predarea produselor achiziționate din fondurile strânse
în cadrul târgului ”Să dăruim împreună„.
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 18.06.2018 – Invitarea organizațiilor minorităților naționale la evenimentul organizat pentru predarea
produselor achiziționate din fondurile strânse în cadrul târgului Să dăruim împreună.
 19.06.2018 – Participarea la edința Comisiei de Analiză Tehnică i Comitetului Special Constituit la
sediul Agenției pentru Protecția Mediului.
 19.06.2018 – Completarea formularului de identificare a partenerilor pe Programul Europa pentru
Cetățeni i transmiterea către primăria Hâr ova.
 19.06.2018 – Întocmirea i transmiterea către Consiliului Județean Constanța i către toate primăriile a
solicitării Ministerului Dezvoltării Regionale i Administrației Publice privitoare la investițiile derulate
după 1 ianuarie 2014 până în prezent la nivelul autorităților publice locale în domeniile: patrimoniu
cultural, drumuri județene i mobilitate urbană.
 19.06.2018 - Înaintarea către Ministerul Afacerilor Interne a persoanei de contact nominalizate ca
responsabilă cu derularea în bune condiții a întâlnirii de acordare de sprijin i îndrumare tehnică i
procedurală în scopul asigurării sustenabilității Sistemului de Soluționare a Problemelor SISOP, care se
va desfă ura la Instituția Prefectului Constanța în 27.06.2018.
 19, 20.06.2018 – Finalizarea, prin înregistrarea procesului verbal de predare – primire atât la Instituția
Prefectului, cât i la Consiliului Județean Constanța, a predării definitive cu titlu gratuit a
echipamentului IT achiziționat prin proiectul Rețea de modernizatori, derulat în 2010 de Instituția
Prefectului Constanța, prin PODCA.
 19.06.2018 i 22.06.2018 – Participarea, ca reprezentant Agenția Națională a Funcționarilor Publici ANFP, în comisia de concurs pentru concursul organizat de către Primăria Ora ului Ovidiu.
 20.06.2018 – Pregătirea pentru vizita de acordare de sprijin i îndrumare tehnică i procedurală în
scopul asigurării sustenabilității Sistemului de Soluționare a Problemelor SISOP din partea Direcţiei
Generale Afaceri Europene, Schengen şi Relaţii Internaţionale din cadrul Ministerul Afacerilor Interne
(identificare echipament, ghiduri, pliante si intrare pe platforma SISOP).
 20.06.2018 – Înaintarea unei adrese către Direcția de Sănătate Publică Constanța, Agenția pentru
Protecția Mediului Constanța i Direcția pentru Agricultură a Județului Constanța, pentru solicitarea
materialelor pentru edința din data de 27.06.2018.
 20.06.2018 – Efectuarea unei vizite la CSEI Maria Montessori.
 21.06.2018 – Participarea la evenimentul organizat pentru predarea produselor achiziționate din
fondurile strânse în cadrul târgului Să dăruim împreună.
 21.06.2018 – Participarea ca membru în comisia de concurs promovare în grad la Valu lui Traian.
 22.06.2018 – Întocmirea unei informări cu privire la problemele identificate în raportul lunar de
activitate al serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe ale administrației
publice centrale din subordinea Guvernului organizate în județ, în luna mai.
 22.06.2018 – Participarea la evenimentul Dialog pentru viitor organizat de Asociația Elevilor din
Constanța.
 22.06.2018 – Întocmirea i transmiterea unei adrese către Inspectoratul Județean de Poliție,
Inspectoratul Județean de Jandarmi i Inspectoratul pentru Situații de Urgență cu privire la Dispoziția
nr.1/1511/ 18.06.2018.
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 25.06.2018 – Înaintarea unei adrese către Inspectoratul colar Județean i Inspectoratul Județean de
Poliție pentru solicitarea analizei activităţilor desfăşurate pentru creşterea gradului de siguranţă în
incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar, rezultatele obţinute pe linia
prevenirii violenţei în mediul şcolar, problemele identificate şi modul de rezolvare al acestora, în anul
şcolar 2017 – 2018.
 25.06.2018 – Întocmirea i transmiterea unei adrese către Inspectoratul Județean de Jandarmi pentru
solicitarea analizei activităţilor desfăşurate pentru creşterea gradului de siguranţă în incinta şi în zonele
adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar, rezultatele obţinute pe linia prevenirii violenţei în
mediul şcolar, problemele identificate şi modul de rezolvare al acestora, în anul şcolar 2017 – 2018.
 25.06.2018 – Transmiterea unei adrese către Brigada de Combatere a Criminalității Organizate i
Inspectoratul Județean de Jandarmi prin care solicităm analiza rezultatele acţiunilor de control privind
producerea, comercializarea, utilizarea sau consumul de substanţele i/sau produse noi, cu efecte
psihoactive, dăunătoare sănătății, altele decât cele reglementate, desfăşurate în semestrul I 2018.
 25.06.2018 - Preluarea anchetei sociale depuse de Agenția Județeană pentru Plăți i Inspecție Socială
Constanța pentru avizarea de către prefect i urmărirea până la rezolvare.
 25–29.06.2018 – Efectuarea corespondenței cu Primăria Hâr ova, pentru identificarea partenerilor
pentru aplicația pe Programul Europa pentru Cetățeni, aflată în pregătire.
 26-29.06.2018 - Participarea la concursul organizat de primăria Constanța, în calitate de reprezentant
ANFP.
 25–28.06.2018 – Centralizarea răspunsurilor de la primării i Consiliului Județean Constanța pentru
întocmirea situației la nivel de județ cu datele referitoare la investiții ale autorităților publice locale,
corespunzător celor trei domenii menționate din cadrul POR 2014 – 2020, respectiv 4.1. Mobilitate
urbană, 5.1. Patrimoniu cultural i 6.1. Drumuri județene.
 27.06.2018 – Participarea la întâlnirea cu reprezentantul Direcţiei Generale Afaceri Europene, Schengen
şi Relaţii Internaţionale din cadrul Ministerul Afacerilor Interne pentru verificare, acordare de sprijin i
îndrumare tehnică i procedurală în scopul asigurării sustenabilității Sistemului de Soluționare a
Problemelor SISOP, respectiv a punctului de contact la nivelul județului Constanța.
 28.06.2018 – Realizarea i transmiterea adreselor către Consiliului Județean Constanța, toate primăriile
din județ, serviciile publice deconcentrate, companiile naționale i regiile autonome i către Direcția
Generală de Asistență Socială i Protecția Drepturilor Copilului Constanța, ca urmare a adresei
Ministerului Afacerilor Interne referitoare la transmiterea Raportului anual privind starea economico –
socială a județului.
 28, 29.06.2018 – Întocmirea i transmiterea răspunsului la Ministerul Dezvoltării Regionale i
Administrației Publice cu situația centralizată la nivel de județ conținând datele referitoare la investiții
ale autorităților publice locale, corespunzător celor trei domenii menționate din cadrul Programul
Operațional Regional 2014 – 2020, respectiv 4.1.Mobilitate urbană, 5.1.Patrimoniu cultural i
6.1.Drumuri județene.
 28.06.2018 – Transmiterea unei adrese către Regia Autonomă Județeană de Drumuri i Poduri
Constanța în vederea solicitării unui punct de vedere asupra unor aspecte semnalate de primăria
Corbu.
 29.06.2018 – Participarea la
procesului verbal al edinței.
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 Întocmirea i înaintarea unei adrese către Ministerul Afacerilor Interna, Ministerul Muncii i Justiției
Sociale i Guvernul României pentru informarea despre pichetarea Instituției Prefectului de către
salariații Complexului Muzeal de tiințe ale Naturii din data de 07.06.2018.
 Elaborarea i transmiterea unei adrese către Cartel Alfa pentru informarea despre transmiterea
memoriului depus cu ocazia pichetării Instituției Prefectului din data de 07.06.2018.
 Înaintarea către toate primăriile a chestionarului primit din partea Institutului Național de Statistică în
vederea pregătirii Recensământului General Agricol din 2020. Centralizarea chestionarelor i
transmiterea acestora la Institutul Național de Statistică din România - INSSE.
 Realizarea i transmiterea unei adrese către Primăria Cernavodă i Adamclisi pentru solicitarea
includerii în buget a sumei necesare reparației sistemelor de videoconferință.
 Transmiterea unei adrese către agenții economici în vederea completării anchetelor economice
necesare estimării evoluției industriei în trimestrul III 2018.
 Transmitere către Agenția Națională pentru Romi a Ordinului privind componența Grupului de Lucru
Mixt pentru Romi.

 Participarea la tradiționala cină de Iftar, organizată de Uniunea Democrată Turcă din România.

Şef serviciu

Din activitatea
BIROULUI INFORMARE RELA II CU PUBLICUL ȘI SECRETARIAT
 Preaudierea a 16 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 Levent Mustafa Accoium.

Consilieri birou
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