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BULETIN INFORMATIV
PRIVIND ACTIVITATEA INSTITU IEI
-

LUNA AUGUST 2018

-

Din agenda public a lunii

MEDIATIZAREA ACTIVIT II INSTITU IONALE
 Emiterea şi transmiterea către presa acreditată a 3 comunicate de presă;
 3 apariţii în presa scrisă locală monitorizată;
 Apariţii ale domnilor prefect şi subprefect la 2 emisiuni de ştiri radio.

Cancelaria Prefectului

Din activitatea
SERVICIULUI JURIDIC –ACHIZIȚII

Aplicarea legilor fondului funciar
 În cursul lunii s-au desfăşurat în principal următoarele activităţi:
- primirea a 51 persoane la relaţii cu publicul.
 Au fost transmise către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor 2 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:
- 12 acte administrative având ca obiect acordarea de despăgubiri băneşti în vederea emiterii avizului
de legalitate şi înaintării către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor.

Consilieri serviciu
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Din activitatea
SERVICIULUI MONITORIZAREA SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE, SITUA II DE URGEN
ȘI COOPERARE INTERNAȚIONAL
 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;
- 01.08.2018 – întocmirea referatului i ordinului prefectului privind constituirea Comisiei de constatare
i evaluare a pagubelor produse în urma manifestării fenomenelor hidrometeorologice periculoase în
județul Constanța;
- 01.08.2018 – elaborarea răspunsului pentru înaintarea machetei de raportare a pagubelor din județul
Constanța în vederea accesării Fondului de Solidaritate al U.E;
- 01,02,03.08.2018 – participarea la edința Centrului local de combatere a bolilor (pregătirea
materialelor pentru a fi distribuite participanților Hotărârea nr 3 a Comitetului Național pentru Situații
de Urgență i Planul de măsuri suplimentare întocmit de către Direcția Sanitar Veterinară i pentru
Siguranța Alimentelor; convocarea telefonică a membrilor Centrului local de combatere a bolilor;
redactarea sintezei discuții);
- 02,03.08.2018 – transmiterea ordinului prefectului privind constituirea Comisiei de constatare i
evaluare a pagubelor produse în urma manifestării fenomenelor hidrometeorologice periculoase în
județul Constanța către instituțiile din componența comisiei i coordonarea membrilor acesteia;
- 02, 03.08.2018 – multiplicarea materialelor de informare privind PPA (Pesta Porcină Africană) i citirea
acestora, respectiv Manualul operațional pentru intervenția în focarele de PPA i legislația aferentă.
- 03.08.2018 – elaborarea unei adrese pentru transmiterea către Direcția pentru Agricultură Județeană
Constanța a unei în tiințării de calamitate în comuna Adamclisi;
- 06-09.08.2018 – coordonarea membrilor Comisiei de constatare i evaluare a pagubelor produse în
urma manifestării fenomenelor hidrometeorologice periculoase în județul Constanța, în conformitate cu
ordinul prefectului;
- 06.08.2018 – întocmire Notă internă către Serviciul juridic-achiziții pentru a ne comunica un punct de
vedere cu privire la emiterea ordinului prefectului pentru modificarea componenței Centrului local de
combatere a bolilor în sensul introducerii de noi membri i respectiv scoaterea unor membri;
- 06.08.2018 – întocmirea i transmiterea unei adrese către toate primăriile din județ, pentru solicitarea
coordonatelor geografice precise pentru 3 potențiale locuri de ecarisare prin îngropare identificate pe
raza UAT – ului, pentru a avea posibilitatea verificării acestora din punct de vedere al condițiilor de
amplasare i al factorilor de care trebuie ținut cont în decizia de utilizare a terenului pentru
neutralizarea alternativă prin îngropare a cadavrelor provenite din focarele PPA.
- 06.08.2018 - înaintarea unei adrese către Direcția Sanitar Veterinară i pentru Siguranța Alimentelor,
pentru solicitarea tuturor proceselor verbale întocmite în cadrul edințelor Centrului Local de Combatere
a Bolilor Constanța care s-au desfă urat începând cu data confirmării focarului de Pestă Porcină
Africană.
- 07.08.2018 – convocarea a 5 primării de pe linia de frontieră a județului, Garda de Coastă i
Administrația Porturilor Maritime Constanța la întâlnirea privind măsuri de extindere a PPA instalarea
dezinfectoarelor la punctele de trecere a frontierei.
- 07.08.2018 – participarea la întâlnirea privind instalarea dezinfectoarelor la punctele de trecere a
frontierei.
- 07.08.2018 – convocare 3 servicii publice deconcentrate pentru întâlnirea privind fondurile de
vânătoare privind măsuri de extindere a PPA în județ.
- 07.08.2018 - întocmirea i transmiterea unei adrese către Direcția Sanitar Veterinară i pentru
Siguranța Alimentelor privind asigurarea de urgență, până la operaționalizarea instalațiilor specifice, a
materialelor necesare dezinfecției mijloacelor de transport rutier care tranzitează cele patru puncte de
trecere a frontierei din județ, respectiv Negru Vodă, Lipnița, Ostrov i Vama Veche (covoarele i soluția
de impregnare a acestora).
- 07.08.2018 - elaborarea i transmiterea unei adrese către Consiliul Județean Constanța privind
instalațiile specifice pentru dezinfecția mijloacelor de transport rutier care tranzitează cele patru puncte
de trecere a frontierei din județ, respectiv Negru Vodă, Lipnița, Ostrov i Vama Veche.
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- 07.08.2018 - întocmirea referatului i ordinului prefectului privind constituirea celulei de criză la
nivelul Instituției Prefectului – Județul Constanța în contextul evoluției focarelor PPA (virusul Pestei
Porcine Africane) din județul Constanța;
- 07.08.2018 – elaborarea referatului i ordinului prefectului privind constituirea Grupului Local de
Experți (GLE) în vânat i vânătoare de pe lângă Centrul local de combatere a bolilor transmisibile ale
animalelor i a zoonozelor (CLCB), la nivelul județului Constanța;
- 07.08.2018 – întocmirea adreselor pentru recomandarea asigurării apei potabile i conformării la
valorile parametrului nitrat în apa potabilă în comunele Deleni i Limanu;
- 08.08.2018 - realizarea situației pe localități privind măsurile de conformare a surselor de apă care
înregistrează depă iri ale valorii reglementate ale parametrului nitrat i a adresei de răspuns solicitat de
M.A.I.;
- 08-10.08.2018 - efectuarea calculelor privind pagubele constatate de către Comisia constituită prin
ordinul prefectului ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada iulie 2018 în
vederea completării Raportului de Sinteză;
- 08.08.2018 – participarea la edința Centrului local de combatere a bolilor (pregătirea Hotărârii nr 3 a
Comitetului Național pentru Situații de Urgență modificată pentru a fi distribuită participanților);
- 08,13.08.2018 – întocmirea i transmiterea unei adrese către Direcția de Sănătate Publică pentru
înaintarea circularei comune a Ministerului Sănătății i Departamentului pentru Situații de Urgență din
cadrul M.A.I.;
- 08.08.2018 – convocarea telefonică a 16 primari/viceprimari/secretari la edința Centrului local de
combatere a bolilor din data de 09.08.2018;
- 09.08.2018
– participarea la edința de lucru cu primarii în vederea gestionării situației
epidemiologice din județ - prezența focarelor de pestă porcină africană;
- 09.08.2018 – elaborarea adresei pentru transmiterea către Direcția pentru Agricultură Județeană
Constanța a cererilor de constatarea i evaluarea pagubelor depuse la primărie de persoane juridice i
solicitare punct de vedere;
- 13.08.2018 - participarea la edința Centrului local de combatere a bolilor;
- 13.08.2018 - întocmirea i transmiterea unei adrese către toate primăriile pentru solicitarea asigurării
pazei gropilor unde au fost îngropate cadavrele de suine până la finalizarea lucrărilor de împrejmuire a
gropilor;
- 13.08.2018 - elaborarea adresei către Direcția de Sănătate Publică pentru a dispune măsuri pe
termen lung cu privire la monitorizarea calității apei în zona gropilor unde au fost îngropate cadavrele
de suine precum i a apei din fântâni în localitățile afectate;
- 13.08.2018 – întocmirea i transmiterea unei adrese către 8 primării din județ, pentru solicitarea în
regim de urgență a coordonatelor exacte ale locului de ecarisare prin metode alternative - îngropare a
cadavrelor, care a fost utilizat în acest scop pe raza U.A.T. – ului, pentru fiecare din focarele
confirmate.
- 13.08.2018 - transmiterea unei adrese către 5 primării din județ pentru solicitarea coordonatelor
exacte ale locului de ecarisare prin metode alternative - îngropare a cadavrelor de pe raza U.A.T.- ului,
pentru care au fost obținute avizele necesare de la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, RAJA
Constanța i AN Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral.
- 13,14.08.2018 - înaintarea către Consiliul Județean Constanța a listei cu localitățile cu focare de pestă
porcină africană PPA confirmate până la data de 13.08.2018, pentru alocare de fonduri.
- 14.08.2018 – centralizarea răspunsurilor de la primării, avize ale Agenției pentru Protecția Mediului,
RAJA i Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării pentru gropile de ecarisare a cadavrelor din
focarele de PPA.
- 20.08.2018 - calcularea valorică a pagubelor produse ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice
produse în perioada 20-30.07.2018;
- 20.08.2018 – întocmirea i transmiterea către Consiliul Județean Constanța a unei reveniri în
completare cu noile localități în care au fost confirmate focare de pestă porcină africană PPA până la
data de 20.08.2018, pentru alocări financiare.
- 20-22.08.2018 – identificarea problemelor existente la nivelul documentației prin întocmirea situației
gropilor folosite ca metodă alternativă de ecarisare.
- 20-24.08.2018 – gestionarea documentelor primite privitoare la gropile de ecarisare, respectiv
centralizarea coordonatelor i avizelor în tabelul întocmit în acest sens, finalizarea situației la acel
moment.
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- 21.08.2018 – întocmirea i transmiterea unei adrese de atenționare către 19 primării cu măsurile de
supraveghere pentru prevenirea propagării PPA - împrejmuirea locurilor de ecarisare prin îngropare a
cadavrelor, utilizate pe raza U.A.T. - ului, marcarea acestora cu plăci indicatoare i monitorizare prin
inspecție fizică.
- 21.08.2018 - inițierea demersurilor pentru modificarea ordinului prefectului privind modificarea
componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi a Grupurilor de suport tehnic pe tipuri
de riscuri;
- 24.08.2018 – întocmirea i transmiterea răspunsului către primăria comunei Grădina ca urmare a
solicitării de fonduri pentru repararea unor străzi afectate de fenomene hidrometeorologice periculoase.
- 27.08.2018 – realizarea i transmiterea către Ministerul Afacerilor Interne a machetei de raportare a
pagubelor în vederea accesării Fondului de Solidaritate al U.E., pentru județul Constanța;
- 27.08.2018 – realizarea i înaintarea către Ministerul Afacerilor Interne a Raportul de sinteză privind
fenomenele hidrometeorologice periculoase ce au afectat județul Constanța în perioada 20-30.07.2018;
- 27.08.2018 – întocmirea i transmiterea unei adrese către Direcția Sanitar Veterinară i pentru
Siguranța Alimentelor Constanța pentru solicitarea documentației aferente gestionării PPA de la debutul
bolii în județul Constanța până în prezent, având anexată situația gropilor folosite ca metodă alternativă
de ecarisare, coordonatele i avizele conform documentelor existente la Instituția Prefectului Județul
Constanța.
- 28.08.2018 - elaborarea i transmiterea răspunsului la adresa primăriei Adamclisi, privind în tiințarea
de calamitate a producției de struguri a domnului administrator al S.C. VIFRANA SA;
- 28.08.2018 - întocmirea i transmiterea unei adrese către Direcția pentru Agricultură Județeană
Constanța i către Oficiul Fitosanitar Constanța, ca urmare a adresei primăriei Adamclisi, privind
în tiințarea de calamitate a producției de struguri a domnului administrator al S.C. VIFRANA SA;
- 28.08.2018 – elaborarea adresei pentru comunicarea măsurilor urgente de combatere a vectorilor
(dezinsecție) pentru populație i solicitarea realizării dezinsecției în localitățile din județul Constanța;
- 28.08.2018 – transmiterea către Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral a adresei primăriei
ora ului Băneasa referitoare la pagubele produse în localitate ca urmare a ploilor din perioada
anterioară;
- 29.08.2018 – transmiterea către Inspectoratul pentru Situații de Urgență - Secretariatul Tehnic
Permanent, a ordinului prefectului privind modificarea componenței Comitetului Județean pentru
Situații de Urgență pentru comunicare membrilor acestuia;
- 30.08.2018 – pregătirea i participarea la edința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență,
având ca temă confirmarea a 5 cazuri de infecţie cu virusul West Nile într-un interval de timp foarte
scurt;
- 30.08.2018 – participarea la edința Centrului local de combatere a bolilor transmisibile ale
animalelor i a zoonozelor necesară gestionării situației epidemiologice din județ privind prezența
focarelor de pestă porcină africană;
- 30.08.2018 – participarea la edința Centrul local de combatere a bolilor transmisibile ale animalelor
i a zoonozelor privind prezența unor cazuri de meningoencefalită în județul Constanța i elaborarea
unei adrese de informare către Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
pentru informarea desfă urării edinței extraordinară.
- 31.08.2018 – actualizarea situației privitoare la gropile de ecarisare.
- întocmirea unei adrese către Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării i Asociațiile de
Vânătoare i Pescuit Sportiv în vederea aplicării măsurilor cuprinse în Hotărârea Comitetului Național
pentru Situații Speciale de Urgență nr. 3/2018 referitoare la prevenirea i răspândirea pestei porcine
africane la mistreți.
- participarea la edința cu Asociațiile de Vânătoare i Pescuit Sportiv în vederea diseminării măsurilor
cuprinse în Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 3/2018 referitoare la
prevenirea i răspândirea pestei porcine africane la mistreți.
 Colegiul Prefectural
- 08.08.2018 – elaborarea referatului pentru emiterea ordinului prefectului privind modificarea
componenței Colegiului Prefectural constituit la nivelul județului Constanța;
- 09.08.2018 - întocmirea proiectului ordinului prefectului privind modificarea componenței Colegiului
Prefectural constituit la nivelul județului Constanța;
- 10.08.2018 – pregătirea documentelor pentru edința Colegiului Prefectural din data de 29.08.2018;
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- 22.08.2018 – inițierea demersurilor pentru modificarea ordinului prefectului privind modificarea
componenței Colegiului Prefectural constituit la nivelul județului Constanța
- 29.08.2018 - participarea la şedinţa colegiului.
- 31.08.2018 - întocmirea referatului i a ordinului prefectului de convocare a Colegiului Prefectural i
adrese pentru solicitare materiale pentru edință.
 Comisia de Dialog Social
- elaborarea invitaţiei de participare la şedinţa comisiei;
- întocmirea şi transmiterea către Ministerul Muncii i Justiției Sociale a minutei şedinţei Comisiei de
Dialog Social;
- transmiterea unui mail către Confederația Patronală Concordia pentru comunicarea numelui
reprezentantului în Comisia de Dialog Social;
- realizarea i transmiterea către Patronatul Național Român, Confederaţia Naţională a Sindicatelor
Libere din România Frăția i Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură a răspunsului primit
din partea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor referitor la modificarea Legii nr.
363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii i
armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor;
- întocmirea referatului i a ordinului prefectului de modificare a componenței Comisiei de Dialog Social;
- 27.08.2018 – transmiterea adresei de convocare a Comisiei de Dialog Social;
- 30.08.2018 - participarea la edința Comisiei de Dialog Social.
 Grupul de lucru mixt pentru romi
- 23.08.2018 – întocmirea referatului i a ordinului prefectului privind modificarea Grupului.
- 24.08.2018 – realizarea adresei de convocare a Grupului.
- 27.08.2018 – transmiterea adresei de convocare a Grupului.
- 29.08.2018 – organizarea i participarea la întâlnirea regională a Grupului.

 01.08.2018 – Transmiterea către Inspectoratul colar Județean Constanța, Direcția Județeană pentru
Tineret i Sport Constanța a adreselor referitoare la Programul de granturi “Electrica pune România
într-o altă lumină”, ediția a treia.
 02.08.2018 – Participarea în comisia de selecție a dosarelor pentru concursul organizat la primăria
comunei Lumina;
 06.08.2018 - Întocmirea i transmiterea unui răspuns către Direcţia Generală Afaceri Europene,
Schengen şi Relaţii Internaţionale din cadrul Ministerul Afacerilor Interne privind participarea la
reuniunea de lucru de la Tulcea din 30-31.08.2018, privind accesarea POR 2014-2020/ AP 3, O.S.3.1.B
dedicat Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării.
 06.08.2018 - Participarea în comisia de selecție a dosarelor pentru concursul organizat de către
primăria municipiului Medgidia;
 07,09.08.2018 - Participarea în comisia de concurs organizat de către primăria comunei Lumina;
 08,13.08.2018 - Întocmirea i înaintarea unei adrese către Ministerul Dezvoltării Regionale i
Administrației Publice pentru transmiterea formularelor de înscriere i a formularelor de prelucrare a
datelor cu caracter personal, pentru persoanele participante la reuniunile de tip focus-grup organizate
în perioada 03-11 septembrie 2018 la Constanța, în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului pentru
cre terea calității serviciilor publice i pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local” , cod SIPOCA 9;
 10.08.2018 – Înaintarea unei adrese către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni privind
nominalizarea persoanei din cadrul instituției, care să participe la organizarea etapei a II-a a Campaniei

“Informare acasă! Siguranță în lume”.
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 13.08.2018 - Întocmirea i transmiterea la Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități a
situației centralizate a răspunsurilor de la toate primăriile din județ la o adresă.
 13.08.2018 - Realizarea i transmiterea la 14 primării din județ a unei adrese privind solicitarea
Ministerului Educației Naționale referitoare la documentele necesare rambursării cheltuielilor ocazionate
de construcția/reabilitarea i dotarea cu mobilier a unităților de învățământ cuprinse în Proiectul privind
Reforma Educației Timpurii i Proiectul privind Reabilitarea Infrastructurii colare, prin aplicarea de
cereri de finanțare în cadrul POR/10/2018.
 13,14.08.2018 - Preluarea a 8 anchete sociale depuse de Agenția Județeană pentru Plăți i Inspecție
Socială Constanța pentru avizarea de către prefect i urmărirea până la rezolvare.
 14.08.2018 – Implicarea în organizarea i participarea la primirea delegației militare italiene de pe Nava
coală Palinuro, sosite pentru a participa la festivitățile de Ziua Marinei, din 15 august.
 14.08.2018 - Completarea în Registrul de evidență a activităților de relații externe la nivelul instituției a
vizitei delegației militare italiene.
 14.08.2018 - Participarea în comisia de concurs organizat de către primăria municipiului Medgidia, în
calitate de reprezentant Agenția Națională a Funcționarilor Publici.
 14.08.2018 – Participarea în calitate de reprezentant Agenția Națională a Funcționarilor Publici la
concursul organizat de primăria Hâr ova.
 21, 22, 23.08.2018 – Modificarea componenței Comisiei Județene privind incluziunea socială la nivelul
județului Constanța precum i pentru actualizarea ordinului prefectului privind desemnarea persoanelor
din cadrul Instituției Prefectului Județul Constanța care fac parte din Sistemul de Soluționare a
Problemelor (SISOP)
 22.08.2018 - Participarea la întalnirea organizată de Consulul Republicii Turcia cu ocazia Kurban
Bairamului.
 23.08.2018 – Participarea la întâlnirea cu reprezentanții Centrului Național pentru Cultura Romilor
Romano Kher în vederea organizării evenimentului “Caravana Marii Uniri”.
 23.082018 – Contactarea ansamblurilor Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România i
ai Comunității Elpis în vederea participării la evenimentul “Caravana Marii Uniri”.
 23.08.2018 – Elaborarea referatului i a ordinului prefectului privind modificarea Grupului de lucru
pentru implementarea Strategiei Judeţene Antidrog 2014-2020 şi a Planului judeţean de acţiune pentru
perioada 2017-2020.
 23.08.2018 – Participarea la videoconferința pe tema fondurilor externe nerambursabile.
 23.08.2018 – Înregistrarea în Registrul de evidență a activităților de relații externe la nivelul instituției a
vizitei protocolare prilejuite de finalul de mandat al consulului Republicii Turcia la Constanța, dl. Uygar
Mustafa Sertel.
 24, 27.08.2018 – Întocmirea unor adrese către Inspectoratul colar Județean i Inspectoratul de Poliție
al Județului pentru solicitarea analizei activităţilor desfăşurate pentru derularea în condiții de siguranță
a noului an colar 2018-2019.
 24.08.2018 – Contactarea membrilor Uniunii Democrate a Tătarilor Turco - Musulmani din România UDTTMR i pe cei din Uniunea Democrată Turcă din România - UDTR în vederea participării la
Conferința Contribuția minorităților naționale la dezvoltarea României din cadrul “Caravana Marii

Uniri”.
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 27.08.2018 – Transmiterea invitației la evenimentele organizate de Centrul Național pentru Cultura
Romilor Romano Kher în cadrul proiectului “Caravana Marii Uniri” către organizațiile minorităților
naționale, toate primariile din județ i membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.
 27.08.2018 – Consultarea Cancelariei prefectului pentru stabilirea i confirmarea datei vizitei Excelenței
Sale Andrei Grinkevich, Domnul Ambasador al Republicii Belarus în România i corespondență
electronică în acest sens.
 27.08.2018 – Întocmirea i transmiterea unei adrese către Direcţia Generală Afaceri Europene,
Schengen şi Relaţii Internaţionale din cadrul Ministerul Afacerilor Interne, pentru solicitarea avizului
pentru primirea vizitei Excelenței Sale Andrei Grinkevich, Domnul Ambasador al Republicii Belarus în
România.
 28.08.2018 - Centralizarea informațiilor solicitate referitoare la inițiativele locale în domeniul incluziunii
cetățenilor aparținând minorității romilor conform HG nr. 18/2015.
 29.08.2018 – Organizarea si participarea la conferința “Contribuția minorităților la dezvoltarea
României” organizată de Centrul Național pentru Cultura Romilor Romano Kher în cadrul proiectului
“Caravana Marii Uniri”.
 29.08.2018 – Organizarea i participarea la Concertul Extraordinar – Ansamblul Romano Kher în cadrul
proiectului “Caravana Marii Uniri”.
 29.08.2018 - Participarea la organizarea evenimentului organizat la Instituția Prefectului – Județul
Constanța ”Caravana Marii Uniri”.
 29.08.2018 - Participarea în calitate de reprezentant Agenția Națională a Funcționarilor Publici, la
concursul organizat de primăria municipiului Medgidia.
 30.08.2018 – Efectuarea de convorbiri telefonice la primării în vederea transmiterii documentelor
solicitate cu privire la rambursarea cheltuielilor ocazionate de construcția/reabilitarea i dotarea cu
mobilier a unităților de învățământ.
 30.08.2018 - Centralizarea informațiilor transmise de Inspectoratul colar Județean i Inspectoratul de
Poliție al Județului cu privire la începerea noului an colar.
 31.08.2018 – Solicitarea de materiale pentru edința Comitetului Național al Zonei Costiere.
 31.08.2018 – Întocmirea i transmiterea către Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Generală
Management Operațional a informării cu privire la măsurile dispuse pentru începerea noului an colar.
 31.08.2018
acesteia.

- Convocarea membrilor titulari ai Comisiei paritare în vederea alegerii pre edintelui

 Participarea la concursul organizat de primăria Hâr ova, în calitate de reprezentant al Agenției
Naționale a Funcționarilor Publici.
 Întocmirea Raportului privind stadiul de implementare pe trimestrul II a Planului de acțiuni pentru
realizarea în județ a obiectivelor derivate din Programul de Guvernare
Şef serviciu
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