INSTITU IA PREFECTULUI
JUDE UL PRAHOVA
SECRETARIATUL COLEGIULUI PREFECTURAL

APROB:
PREFECT,
Ioana M d lina LUPEA

NOT DE SEDIN
COLEGIUL PREFECTURAL
În data de 24 aprilie 2018, ora 13.00, la sediul Institu iei Prefectului - Judetul Prahova
a avut loc şedinta Colegiului Prefectural prezidat de c tre Prefectul jude ului, doamna Ioana
M d lina Lupea şi Subprefectul Jude ului, domnul Emil Dr g nescu.
La lucr rile şedintei au participat membrii Colegiului Prefectural stabili i prin Ordin al
Prefectului şi invita ii permanen i – reprezentan ii structurilor din teritoriu ale ministerelor şi
celorlalte organe ale administra iei publice centrale.
Doamna Prefect Ioana M d lina Lupea, a deschis şedința prezentand ordinea de zi:
 Promovarea programelor de spijin fermieri/produc tori agricoli şi/sau a evenimentelor
potrivit prevederilor:
o HG. nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru
aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate“, pentru
anul 2018
o H.G. nr. 500/2017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea
programului de sustinere a crescatorilor de ovine pentru comercializarea lanii“
 Indicatori privind Legea 17/2014 – de la scop la efect – analiz .
 Centre de perfectionare profesional din şcolile profesionale şi liceele cu profil agricol.
 Promovarea activit ilor privind agricultura ecologic , produse montane, produsele
tradi ionale, re ete consacrate.
 Informare privind gestionarea operativ a înregistr rii și monitoriz rii operatorilor
economici care produc, prelucreaz şi comercializeaz semin e şi material s ditor;
 Raport privind asigurarea necesarului de semințe și material s ditor al județului, prin
monitorizarea eficient a programului anual de producere și certificarea a semințelor și
materialului s ditor;
 Informare privind monitorizarea permanent a modului de comercializare a semințelor și/
sau a materialului s ditor ornamental, viticol și fructifer.
 Stadiul realiz rii studiilor pedologice şi agrochimice necesare întocmirii amenajamentelor
pastorale pentru pajiştile din jude ul Prahova.
 Calitatea solurilor din jude ul Prahova.
 Programul Na ional de monitorizare sol-teren pentru agricultur – jude ul Prahova – stadiu
propus/realizat în anul 2018.
 Raportul privind monitorizarea respect rii Hot rârii nr. 2 a Colegiului Prefectural pentru
aprobarea Planului comun de actiuni ce vor fi intreprinse in judetul Prahova pentru
protejarea sanatatii si sigurantei populatiei in perioada premergatoare si in timpul
Sarbatorilor Pascale
 Proiect de Hotarare a Colegiului Prefectural pentru aprobarea Planului de acțiune în
vederea implement rii Programului de Guvernare 2018-2020, la nivelul județului Prahova,
pentru anul 2018.
Primele patru puncte de pe ordinea de zi au fost prezentate de doamna Mita Enache,
Director al Directiei pentru Agricultura Prahova (materialul anexat).
 Suprafa a total a jude ului Prahova este de 471.484 ha, din care 268.997 ha suprafa
agricol .

Num r beneficiari program tomate –
270 x 3.000 euro/ beneficiar
Total sume acordate ca ajutor – 3.639.978 lei
 În cadrul Programului de sus inere a cresc torilor de ovine pentru comercializarea lânii,
s-au înscris un num r de 812 fermieri cu un efectiv de aproximativ 245.000 capete
ovine şi o cantitate de lân estimat de 750 de tone.
 Vânzarea terenurilor agricole din extravilan
Total dosare depuse anul 2017-2.956 din care:
2.744 persoane fizice
212 persoane juridice
 Total suprafa teren agricol intrat în circuitul comercial: 2.261,04 ha
În anul 2017 în compara ie cu 2016, se constat : un num r mai mic din ofertele anului 2017
fata de anul 2016, a mers spre preemptori, restul suprafe elor ofertate fiind vândute pe baza
adeverin elor de vânzare liber emise de prim rii.
 Venituri proprii realizate în 2017:
- 92.317 lei din activitatea de formare profesional ,
- 810.500 lei pentru fondul de ameliorare a fondului funciar
 Jude ul Prahova are un numar de:
Re ete consacrate – 12 (8 produse din carne, 3 produse din lapte, 1 produs
panifica ie)
Produse tradi ionale – 4 (3 produse din peşte, 1 produs din lapte)
Produse montane – 3 ( 3 produse din lapte)
 Pentru 2018 au fost încheiate contracte sezoniere de irigatii pe o suprafa de 5.390
ha fa de 740 ha irigate în anul 2017.
In finalul prezentarii doamna Prefect Lupea a intervenit si a solicitat ca reprezentantii
Directiei Agricole sa dea curs solicitarii primariilor de a participa in comisiile constituite pentru
evaluarea pagubelor produse culturilor agricole de catre porcii mistreti.
Urmatoarele trei puncte de pe ordinea de zi au fost prezentate de doamna Adina
Voinea, Inspectorul Sef al Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semintelor Prahova
(materialul anexat).
Punctele 8, 9 si 10 de pe ordinea de zi au fost prezentate de domnul Marian Marcu,
Directorul Oficiului pentru Studii Pedologice si Agrochimice Prahova.
Studiile pedologice şi agrochimice, respectiv proiectele de amenajamente pastorale
trebuie finalizate pân la 31 decembrie 2018, în caz contrar exist riscul de a se pierde
fondurile europene care se acord pentru pajişti.


Din totalul de 104 localit i din jude ul Prahova, pân la sfârşitul anului 2017 au fost
realizate studii pentru 84 de UAT, dou nu de in p şuni (Ploieşti şi Plopeni), iar restul de 18
au fost propuse a fi finalizate în primul trimestru al anului 2018.
Fiind lucr ri de specialitate complexe, mari şi de durat , studiile de monitorizare solteren pentru agricultur se realizeaz , de regul , pe parcursul a doi ani de zile. În perioada
2016-2017 s-au finalizat studii pentru localit ile Dr g neşti, Urla i şi Sinaia. În perioada
2017-2018 este propus a fi finalizat studiul pentru localitatea Ceptura si realizate altele noi
pentru M neciu, Dumbrava, Valea C lug reasc şi B icoi. Lucr rile for fi efectuate în limita
sumelor alocate de Ministerul Agriculturii cu acest scop.
În urma studiilor efectuate de cåtre OSPA Prahova, din totalul suprafetelor agricole ale
judetului Prahova, situatia calitåtii solurilor este urmåtoarea:
Clasa de calitate I-4,55%
Clasa de calitate II-21,77%
Clasa de calitate III-29,78%
Clasa de calitate IV-27,48%
Clasa de calitate V-16,42%

Doamna Prefect Madalina Lupea s-a declarat nemultumita de aceasta stare de fapt,
observand tendinta de scadere a suprafetelor de calitatea I si II , in favoarea celor mai
putin productive. Domnul Director a explicat ca tendin ele sunt de acidifiere a solului ,
respectiv sc dere a fertilit ii, principalele cauze fiind:
- utilizarea irational a îngraş mintelor chimice (lipsa planurilor de fertilizare)
- lucr ri agrotehnice neconforme cerin elor solului.
Raportul privind monitorizarea respect rii Hot rârii nr. 2 a Colegiului Prefectural
a fost
prezentat de domnul Mihai Terecoasa, directorul DSVSA Prahova.
Reprezentantii DSVSA au efectuat verificari la 20 de producatori particulari si 544 unitati
alimentare.
Neconformitati identificate in timpul controalelor :
-nerespectarea conditiilor de igiena in spatiile de depozitare si prelucrare - 6 unitati;
-ambalare/etichetare necorespunzatoare - 9 unitati ;
-nerespectarea conditiilor de depozitare in spatiile de depozitare - 1 unitate;
-nerespectarea conditiilor de igiena privind manipularea produselor alimentare -3 unitati;
-functionarea unitatii fara inregistrare sanitara veterinara - 3 unitati;
Masuri dispuse:
-sanctiuni contraventionale conform HG nr.984/2005, cu modificarile si completarile
ulterioare, 22 sanctiuni în valoare total de 32.600 lei;
-avertismente conform OUG nr.2/2001, cu modificarile si completarile ulterioare -2;
-confiscari - 59,16 kg produse alimentare in valoare totala de 805,4 lei;
Comisarii CJPC Prahova au verificat 93 operatori economici, vânzatori, produc tori si
distribuitori din domeniul alimentar si nealimentar din municipiul Ploiesti si de pe raza
judetului Prahova, aplicându-se sanctiuni contraventionale în valoare total de 192.000 lei.
Pe perioada Sarbatorilor Pascale, pe teritoriul judetului Prahova, nu s-au inregistrat
episoade de toxiinfectii alimentare datorate consumului de alimente de origine animala si
nonanimala.
Avand in vedere materialul prezentat doamna Prefect a mentionat faptul ca se apropie
minivacanta de 1 mai si este necesar ca DSP, DSVSA, IPJ, OPC sa acorde atentie marita
verificarii operatorilor economici care presteaza servicii cetatenilor. Apoi doamna Prefect a
prezentat proiectul de Hotarare a Colegiului Prefectural pentru aprobarea Planului de acțiune
în vederea implement rii Programului de Guvernare 2018-2020, la nivelul județului Prahova,
pentru anul 2018, proiect care a fost supus votului și aprobat în unanimitate.
În încheiere, doamna Prefect Ioana M d lina Lupea i-a atentionat pe cei prezenti cu
privire la necesitatea respectarii prevederilor legale referitoare la prezenta obligatorie a
conducatorilor serviciilor publice deconcentrate la sedintele Colegiului Prefectural, solicitand
secretariatului sa transmita o circulara tuturor membrilor in vederea sublinierii acestei
obligativitati , dup care a mulțumit participanților la ședinta pentru prezenț .

CONSILIER,
Daniela LAMBA

