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

 
                                        
 
                                                                             
   

    

BULETIN INFORMATIV 
PRIVIND ACTIVITATEA INSTITU IEI 

- LUNA OCTOMBRIE 2018     - 
 
 
 
 

Din agenda  public  a lunii  
 

 
 
 

MEDIATIZAREA ACTIVIT II INSTITU IONALE 
 

 Transmiterea către presa acreditată a 5 comunicate de presă 
 40 apariţii în presa scrisă locală monitorizată 
 Interviuri ale prefectului la emisiuni TV – 8 si la 21 emisiune de tiri radio 
 Participarea prefectului la evenimente publice - 9 

 
  

 
Din activitatea  
SERVICIULUI JURIDIC –ACHIZIȚII 

 
 

Aplicarea legilor fondului funciar 
   
 Au fost transmise către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor 86 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:  
- 22 acte administrative având ca obiect acordarea de despăgubiri băneşti în vederea emiterii avizului 
de legalitate şi înaintării către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor.  
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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 avertizărilor de vreme rea permanentă, emise de către Administra ia Na ională de 
Meteorologie i Institutul Na ional de Hidrologie i Gospodărire a Apelor i solicitarea măsurilor 
corespunzătoare la nivelul primăriilor din jude ; 
- monitorizarea i gestionarea situa iilor privind focarele de pestă porcină africană din jude ; 
- gestionarea informa iilor cu privire la pesta micilor rumegătoare; 
- ini ierea de măsuri pentru pregătirea autorită ilor administrativ-teritoriale pentru sezonul rece 2018-
2019, în ceea  ce prive te stocurile de materiale antiderapante, rezervele de combustibil, a utilajelor i 
a stadiului încheierii contractelor   de deszăpezire); 
- participarea la Exerci iul Na ional SEISM 2018, în cadrul Centrului de Coordonare a Interven iei la 
nivelul   jude ului Constan a;   
- participarea la edin a de lucru i  la verificarea în teren privind verificarea stării tehnice i func ionale 
a construc iilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inunda iilor, de pe râurile interioare i de la 
Dunăre;  
- transmiterea adresei de răspuns ca urmare a solicitării unor resurse financiare de către Primăria 
Saraiu în vederea reparării unei străzi din localitate, ca urmare a fenomenelor meteorologice produse în 
luna iulie 2018 în jude ul Constan a; 
- monitorizarea situa iei privind pagubele produse ca urmare a manifestării fenomenelor 
hidrometeorlologice din jude ul Constan a în lunile iunie-iulie 2018; 
- implicare în  distribuirea dona iilor colectate la Complexul Sportiv Tomis – DJTS Constan a pentru 
persoanele sinistrate; 
- participarea la cursul ”Perfec ionare în managemntul situa iilor de urgen ă”, organizat la Tulcea de 
către Institutul Na ional de Administra ie  - Centrul Teritorial Constan a; 
- elaborarea unei sinteze referitoare la seceta pedologică, conform H.G. nr.557/2016 privind 
managementul tipurilor de risc; 
- participare la edin a Centrului local de combatere a bolilor la animale Constan a, desfă urată la ora 
14.00; 
- realizarea adresei către Direc ia Sanitară Veterinară i pentru Siguran a Alimentelor Constan a, ca 
urmare a primirii unei peti ii, din localitatea Sinoie, prin care se reclamă modul în care au ac ionat 
reprezentan ii DSVSA în cazul exploata iei sale agricole i aplicarea cu întârziere a măsurii de ucidere 
preventivă; 
Contribu ia la edin e Centrului local de combatere a bolilor la animale Constan a, desfă urată la ora 
10.00; 
- centralizarea informa ilor privind cele 8 anchete sociale efectuate pentru solicitările de acordare de 
ajutoare ca urmare a inunda iilor din iulie 2018. 
 

 Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru problemele persoanelor vârstnice 
- organizarea unei edin e a  comitetului.   
 

 Colegiul Prefectural 
- organizarea unei edin e a  comitetului;   
- întocmirea i înaintarea la Ministerul Afacerilor Interne a raportului lunar al colegiului. 
 

 Comisia de Dialog Social 
- organizarea unei edin e a  comitetului;  
- transmiterea către Ministerul Sănătă ii a memoriului primit din partea Sindicatului Sanitas Constan a, 
referitoare la neacordarea voucherelor de vacan ă personalului încadrat în structura spitalelor sau în 
structura administra iei publice locale; 
- transmiterea către Ministerul Educa iei Na ionale i Guvernului României a memoriului primit din 
partea Sindicatului liber al salaria ilor din învă ământul preuniversitar Constan a; 
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solicitarea respectării prevederilor legale privind decontarea navetei cadrelor didactice de către 
primăriile Amzacea, Horia i Dobromir. 
  

 
 

 Realizarea de activită i premergatoare desfă urării Referendumului Na ional pentru revizuirea 
Constitu iei din 6-7 octombrie 2018. 
 

 Întocmire i transmitere adresă către ISU Constan a pentru a ne sprijini în asigurarea vizibilită ii în 
curtea interioară a Palatului Administrativ, în noaptea de 07-08.10.2018. 

 
 Realizarea de activită i pentru desfă urarea Referendumului Na ional pentru revizuirea Constitu iei. 

 
 Participarea personalului din cadrul serviciului, in calitate de reprezentan i ai ANFP la concursuri 

desfă urate la: primăria Mangalia, primăria Medgidia, primăria comunei Bărăganu, primăria comunei 
Castelu, Consiliul Jude ean Constan a. 

 
 Întocmirea i transmiterea unei adese către Ministerul Afacerilor Interne privind transmiterea unui 

punct de vedere în interpretatea i aplicarea OUG 82/2011. 
 

 Participarea la cursul organizat de Institutul Na ional de Administra ie, Centrul Teritorial Constan a  – 
Pefec ionare în mamagementul situa iilor de urgen ă. 
 

 Participarea la deschiderea celei de a treia edi ii a Târgului de toamnă al meseriilor, târg educa ional 
dedicat promovării învă ământului profesional i dual ” tiu să-mi aleg meseria”, organizat la Casa de 
Cultură a Sindicatelor din Constan a. 

 
 Înaintarea către primării i Inspectoratul colar Jude ean a informa iilor privind lansarea programului 

” ara lui Andrei”. 
 

 Realizarea selec iei dosarelor înscrise la un concurs organizat, de către Consiliul jude ean Constan a. 
 

 Centralizarea informa iilor primite de la membrii Grupului de Lucru Mixt pentru Romi i primării în 
vederea întocmirii Raportului de monitorizare a progresului înregistrat în semestrul I 2018 în 
implementarea strategiei Guvernului României de incluziune a cetă enilor români apar inând minorită ii 
rome pentru perioada 2015-2020. 

 
 Întocmirea i transmiterea către Agen ia Na ională pentru Romi a adresei de înaintare a Raportului de 

monitorizare a progresului înregistrat în semestrul I 2018 în implementarea strategiei Guvernului 
României de incluziune a cetă enilor români apar inând minorită ii rome pentru perioada 2015-2020. 

 
 Transmiterea către toate primăriile a machete referitoare la pregătirea pentru sezonul rece. 

 
 Centralizarea informa iilor primite din partea primăriilor din jude  referitoare la pregătirea pentru 

sezonul rece 2018-2019. 
 

 Comunicare telefonică cu primăriile care nu au transmis macheta referitoare la pregătirea pentru 
sezonul rece 2018-2019. 

 
 Întocmirea unei note de informare referitoare la participarea la Festivalul de Artă Culinară Turcească 

din data de 27.10.2018. 
 

 Realizarea unui raport privind Stadiul de implementare în trimestrul III a Planului de ac iuni pentru 
realizarea în jude  a obiectivelor derivate din Programul de Guvernare 2018.   
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 Preluarea anchetei sociale depuse de AJPIS Constan a pentru avizare de către prefect i urmărire până 
la rezolvare. 

 
 Întocmirea situa iei finan ărilor active la data de 03 octombrie 2018. 

 
 Elaborarea unei adrese cu machetă anexată, pentru toate primăriile din jude  i CJC, la solicitarea 

MDRAP, pentru a ob ine situa ia centralizată a finalită ii în elegerilor de cooperare ini iate de autorită i 
administrativ – teritoriale române cu unită i administrativ teritoriale similare din străinătate. 

 
 Definitivarea i realizarea demersurilor pentru postarea pe site a Sintezei îndeplinirii pe trimestrul II 

2018 a Planului anual de ac iuni aferent anului 2018, pentru realizarea în jude  a obiectivelor cuprinse 
în Programul de Guvernare. 

 
 Înaintarea unei adrese către Asocia ia Comitetul Jude ean al Părin ilor Constan a pentru informare cu 

privire la includerea în baza de date a institu iei privitoare la asocia ii i funda ii. 
 

 Realizarea unui material ”Repere ale cooperării româno – turce la nivelul jude ului Constan a”. 
 

 Participarea la evenimentul de semnare a Acordului de Colaborare între CCINA Constan a i CCI 
Iskenderun – Turcia, ca bază a parteneriatului de afaceri româno-turc. 

 
 Transmiterea la toate primăriile din jude  i la CJC a solicitării MDRAP de completare a machetei 

privitoare la în elegerile de cooperare ini iate de autorită i administrativ – teritoriale române cu unită i 
administrativ teritoriale similare din străinătate.  

 
 Pregătirea sintezei privind situa ia avizelor gropilor de ecarisare (listare, solicitare decizii s.a.). 

 
 Rezolvarea i transmiterea către MFE – SI POAD a documentelor justificative solicitate de la primăriile 

Corbu, Seimeni, Castelu i Eforie. 
 

 Realizarea demersurilor pentru postarea pe site a unui material privitor la FEN (fonduri externe 
nerambursabile) i FG (fonduri guvernamentale). 

 
 Transmiterea pe e-mail către MAI-DGAESRI a confirmării de participare la videoconferin a lunară FEN 

din 25.10.2018. 
 

 Întocmirea i transmiterea la MDRAP a arhivei cu machetele completate de UAT-uri din jude ul 
Constan a, cu men iunea revenirii în completare pentru municipiul Constan a i 11 comune, care nu au 
transmis situa ia în termenul acordat. 

 
 Participarea la reuniunea lunară tip videoconferin ă, de analiză a activită ii desfă urate de structurile 

MAI în domeniul fondurilor externe nerambursabile. 
 

 Retransmiterea documentelor justificative de la Primăria Seimeni către MFE – SI POAD. 
 

 Întocmirea unei sinteze a întâlnirilor de lucru între ministerele ini iatoare i autorită i publice locale, 
pentru pregătirea evenimentelor care se vor desfă ura în anul 2019 la Constan a, ca urmare a preluării 
de către România a pre edin iei Consiliului UE. 

 
 Elaborarea unei adrese către MAI – DGRIP cu solicitarea unui punct de vedere asupra Protocolului de 

colaborare necesar organizării în condi ii optime, la Constan a, a Reuniunii directorilor generali în 
domeniul apă i mediu marin din cadrul PRES RO2019, transmis autorită ilor publice locale de către 
Ministerul Apelor i Pădurilor i pentru care s-a solicitat acceptul sau propuneri de 
modificare/completare.  
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 Întocmirea unei adrese i înaintarea către Inspectoratul de Poli ie Jude ean Constan a i Inspectoratul 

Jude ean de Jandarmi Constan a pentru solicitarea acordării de sprijin în vederea asigurării ordinii i 
lini tii publice în localitatea Valu lui Traian, în perioada 13-14.10.2018. 

 
 Întocmirea i transmiterea unui răspuns către primăria comunei Gîrliciu pentru a comunica răspunsul 

I.P.J. la solicitarea de a dispune măsuri urgente pentru suplimentarea efectivului de poli i ti care să 
asigure lini tea i ordinea publică în localitatea Gîrliciu. 
  

 Pregătirea edin elor CNZC Comitetului Naţional al Zonei Costiere. 
 

 Întocmirea unei adrese către Guvernul României cu privire la adresa Primăriei Constan a referitoare la 
situa ia creată de sistarea producerii de energie termică necesară preparării apei calde de consum 
furnizate constăn enilor către Consiliului de Administra ie al Electrocentrale Constan a S.A. 
 

 Realizarea unor adrese către DAJ i OSPA pentru solicitarea unui punct de vedere referitor la regimul 
pluviometric sub limita medie normală i ac iunile derula e pentru informarea fermierilor cu privire la 
accesarea subven iilor în cazul culturilor semănate pentru strat vegetal. 

 
 Întocmirea unor adrese către APIA pentru solicitarea unui punct de vedere referitor la regimul 

pluviometric sub limita medie normală i interven iile derulate pentru accesarea subven iilor. 
 

 Elaborarea unei informării cu privire la deficien ele constatate de CJPC în gradini ele cu program 
prelungit, particulare i de stat în anul 2017. 

 
 Întocmirea Raportului cu privire la documentele care vizează activitatea lunară a serviciilor publice 

deconcentrate în luna septembrie. 
 

 Participarea la edin a CLDPS Constan a. Întocmirea notei referitoare la participarea la edin ă. 
 
 

 
        
 

Din activitatea  
BIROULUI INFORMARE RELAȚII CU PUBLICUL ȘI SECRETARIAT  

 
 
 Primirea a 28 persoane în vederea discutării solicitărilor făcute de către acestea. 

 
 Desfă urarea a 4 audien e la sediul Institu iei Prefectului jude ul Constan a în care 8 persoane au fost 

primite în audien ă de către domnul prefect Dumitru Jeacă i directorul Cancelariei Prefectului. 
 

 

 

 
 


