INSTITU IA PREFECTULUI
JUDE UL PRAHOVA
SECRETARIATUL COLEGIULUI PREFECTURAL

APROB:
PREFECT,
Ioana M d lina LUPEA

NOT DE SEDIN
COLEGIUL PREFECTURAL
În data de 27 februarie 2016, ora 12.00, 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 şedinta informând membrii Colegiului
referitor la Hot rârea Comitetului pentru situa ii de urgen Bucure ti privind suspendarea
cursurilor elevilor în s pt mâna curent , în jude ul Prahova, CSU neadoptând o astfel de
hot râre, cursurile se vor desf ura dup programul stabilit, dup care a prezentat ordinea de
zi:
 Contribu ia Inspectoratului de Jandarmi Jude ean Prahova pe linia asigur rii climatului de
ordine i siguran public, prevenirea i combaterea faptelor antisociale în anul 2017”;
 Problemele întâmpinate în activitatea institu iei i propuneri pentru remediarea acestora
 Prezentarea principalelor activitatii desfasurate si servicii furnizate contribuabililor de
A.J.F.P.Prahova in anul 2017 ;
 Dinamica veniturilor bugetare realizate de A.J.F.P.Prahova in anul 2017 comparativ cu
anul 2016;
 Masuri pentru imbunatatirea gradului de colectare a veniturilor la bugetul general
consolidat, reducerea arieratelor si cresterea gradului de conformare voluntara;
 Problemele întâmpinate în activitatea institu iei i propuneri pentru remediarea acestora.
 Prezentarea raportului de activitate pentru anul 2017 al Garzii Nationale de Mediu –
Comisariatul Judetean Prahova
 Problemele întâmpinate în activitatea institu iei i propuneri pentru remediarea acestora.
Primul punct de pe ordinea de zi a fost prezentat de domnul Liviu Coman, Inspectorul
ef al Inspectoratului de Jandarmi Prahova (materialul anexat). Problemele întâmpinate în
activitatea institu iei sunt:
-Completarea Legii nr.212/2017 privind organizarea i func ionarea Inspectoratului de
Jandarmi cu atribu ii pe linia îndep rt rii sau imobiliz rii animalelor care amenin via a sau
integritatea corporal necesit un proces de aliniere a normelor interne, implicit un proces de
achizi ionare a dot rii necesare precum i preg tirea personalului, proces care solicit atât
resurse financiare cât i timp. Astfel conducerea Inspectoratului a solicitat s se continue
modul de lucru anterior modific rii legislative, pân la achizi ionarea dot rii necesare. Doamna
Prefect a explicat c exist posibilitatea încheierii unui protocol cu reprezentan ii Parcului
Bucov pentru folosirea cu titlu gratuit a resurselor materiale necesare la interven ii, la acest
moment fiind chiar în stadiu avansat discu ia pe marginea termenilor protocolului;

-Deficien e de comunicare cu reprezentan ii Salvamonului, în special cu eful Salvamont
Bu teni.Doamna Prefect a comunicat faptul c la nivelul structurii de urgen din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne sunt cunoscute aceste deficien e de comunicare i chiar domnul
Arafat a promis c va organiza o edin cu to i actorii implica i în ac iunile de c utare/
salvare în zona montan , în vederea armoniz rii atribu iilor fiec rei structuri;
-Lipsa dot rii corespunz toare cu echipament/ uzura morala a acestuia;
-Asigurarea unui spa iu adecvat jandarmilor din cadrul G.S.I Mizil (loca ia actual fiind intr-un
stadiu avansat de degradare);
-Solicitarea nejustificat de interven ii în zona montan ( fobii ale solicitan ilor, folosirea unor
trasee nemarcate,etc). Propunerea conducerii Inspectoratului a fost de recuperare a
cheltuielilor efectuate în aceste cazuri de la solicitan i/ vinova i. În ceea ce prive te ultimele 3
probleme, doamna Prefect a men ionat c se vor face demersuri pentru solu ionare catre
forurile superioare Inspectoratului de Jandarmi Jude ean Prahova.
Urm toarele trei puncte de pe ordinea de zi au fost prezentate de domnul Emil Tudose,
Director al Administratiei Judetene a Finantelor Publice Prahova ( materialul anexat).
Problemele întâmpinate în activitatea institu iei sunt:
- În anul 2017 au existat disfunc ionalit i în colaborarea cu institu ii ale statului, în sensul
comunic rii cu întârziere a datelor i documentelor solicitate de A.J.F.P. Prahova în scopul
desf ur rii sarcinilor de serviciu;
- Accesarea serviciilor puse la dispozi ie de sistemul informatic PATRIMVEN se realizeaz cu
dificultate pentru o parte din UAT-uri;
- Colaborarea deficitar cu Casa Jude ean de S n tate Prahova în privinta pred rii/primirii
dosarelor i debitelor administrate de aceasta, în prezent fiind pe rolul instan ei un proces.
- Resursele umane i materiale insuficiente pentru derularea cu eficien a activit ilor
complexe desf urate la nivelul A.J.F.P. Prahova.
- Migrarea personalului de la prim rii catre A.J.F.P. Prahova pe criterii financiare dar f r o
preg tire corespunz toare pentru posturile vizate.
inând cont de faptul c singura problem ce ar putea fi solu ionat la nivelul
Institu iei Prefectului este aceea referitoare la colaborarea deficitar cu Casa Jude ean de
S n tate Prahova, doamna Prefect a hot rât organizarea unei edin e de lucru cu cele dou
institu ii implicate, celelate problemele men ionate inând de eficientizarea managamentului
institu iei (ex: colaborarea cu firma care gestioneaza sistemul informatic PATRIMVEN,
gestionarea eficient a resurselor materiale i umane, programarea angaja ilor la cursuri de
perfec ionare profesional ).
Prezentarea ultimelor trei puncte de pe ordinea de zi a fost amânat pentru edin a viitoare
a Colegiului Prefectural, la propunerea doamnei Prefect, din cauza faptului c reprezentan ii G rzii
Na ionale de Mediu-Comisariatul Jude ean Prahova au fost angrena i intr-o ac iune cu caracter
urgent.
În încheiere, doamna Prefect Ioana M d lina Lupea a mul umit participan ilor la edinta
pentru prezen .
CONSILIER,
Daniela LAMBA

