INSTITU IA PREFECTULUI
JUDE UL PRAHOVA
SECRETARIATUL COLEGIULUI PREFECTURAL

APROB:
PREFECT,
Ioana

M d lina

LUPEA

NOT DE SEDIN
COLEGIU PREFECTURAL
În data de 30 ianuarie 2017, ora 11.00, la Sala Europa din cadrul Palatului
Administrativ a avut loc şedinta Colegiului Prefectural, aferent lunii ianuarie
2018, prezidat de c tre Prefectul jude ului, doamna Ioana M d lina Lupea.
La lucr rile şedintei pe lâng membrii Colegiului Prefectural stabili i prin
Ordin al Prefectului au mai fost invita i s participe: Pre edintele Asocia iei
Prefec ilor i Subprefec ilor din România, domnul Gigi Petre, conducerea
Consiliului Jude ean Prahova, membrii Comisiei de Dialog Social, membrii
Comitetului de Dialog Civic si pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, membrii
Comitetului Judetean pentru Situa ii de Urgen , membrii Biroului Jude ean
pentru Romi,
primarii tuturor unit ilor administrativ teritoriale
cât i
conducerea altor institu ii de interes public din jude .
Doamna Prefect Ioana M d lina Lupea, a început prin a mul umit tuturor
celor prezen i pentru faptul c au r spuns invita iei de a participa la edin a în
care este prezentat Raportul de evaluare a rezultatelor activitatilor desfasurate
de Institutia Prefectului –Judetul Prahova, în anul 2017. De asemenea a motivat
criteriile care au stat la baza deciziei de a invita la edin atât reprezentan i ai
structurilor centrale cât i ai celor locale, prin prisma faptului c Prefectul este
reprezentatul Guvernului în teritoriu i conduce serviciile publice deconcentrate
iar scopul Colegiul Prefectural este s asigure coordonarea activit ii acestora.
Raportul de evaluare a rezultatelor activitatilor desfasurate de Institutia
Prefectului –Judetul Prahova, în anul 2017, a fost structurat în conformitate cu
solicitarea Ministerului Afacerilor Interne, i se reg se te în materialul anexat.
La finalul prezent rii, au luat cuvântul:
- doamna Sofia Cioc, Pre edintele Consiliului Jude ean al Persoanelor
Vârstnice a mul umit conducerii Institu iei Prefectului pentru sprijinul
acordat persoanelor vârstnice, pe tot parcursul anului 2017, i a tras un
semnal de alarm referitor la gradul de incarcare/ angajat existent in
cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere i
Înmatricularea Vehiculelor;
- domnul Adrian Moroianu, Pre edintele Uniunii Generale a Industria ilor din
România, a mul umit de asemenea Prefectului jude ului pentru activitatea
depus în cadrul comisiilor de dialog social organizate în anul 2017, i a
propus câteva de teme de interes pentru patronatul pe care îl reprezint ,
necesar a fi discutate în anul 2018;

- domnul Gigi Petre, Pre edintele Asocia iei Prefec ilor i Subprefec ilor din
România,a mul umit Prefectului jude ului pentru invita ie i a punctat
faptul c fa de activit ile prezentate în Raport mai exist o multitudine
de demersuri ini iate de aparatul de specialitate al prefectului i care
ocup o parte semnificativ din agenda zilnic a institu iei;
Al doilea punct al ordinii de zi a fost Proiectul de Hotarare a Colegiului
Prefectural pentru aprobarea “Programului orientativ al sedintelor de lucru ale
Colegiului Prefectural al judetului Prahova, ce urmeaza a avea loc in anul 2018”.
inând seama de propunerile membrilor Colegiului Prefectural ce au fost
transmise secretariatului Colegiului Prefectural, acesta a întocmit Programului
orientativ al sedintelor de lucru i a fost supus votului în timpul edin ei, fiind
aprobat în unanimitate.
În încheiere, doamna Prefect Ioana M d lina Lupea a mul umit tuturor
celor prezen i pentru colaborarea interinstitu ional din anul 2017, reflectat în
activitatea Institu iei Prefectului i care a condus la îndeplinirea obiectivelor
propuse pentru anul 2017.

CONSILIER,
Daniela LAMBA

