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Şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele 
Persoanelor Vârstnice Prahova s-a desfășurat la sediul Instituției Prefectului - 
Judetul Prahova, intr-un cadru festiv, in data de 18 decembrie 2017, 
începând cu ora 1000. 

La ședință au fost prezenţi membrii Comitetului. 
La prezidiu:   - Doamna Prefect Ioana Madalina Lupea 

- Domnul Subprefect Emil Drăgănescu 
- Domnul Director Cancelarie Cursaru Vlad Sebastian 

Ordine de Zi: 
➢ Prezentarea si adoptarea Programului sedintelor Comitetului 

Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor 
Varstnice din judetul Prahova cuprinzând temele pentru anul 
2018. 
➢ Diverse 

 



Doamna Prefect a deschis ședința prezentand temele propuse de 
membrii Comitetului pentru sedintele ce se vor desfasura in anul 2018. 

Tematicile propuse urmaresc sa raspunda atat necesitatii de informare 
cu privire la prevederile actelor normative in vigoare referitoare la 
persoanele vârstnice, cat si necesitatii solutionarii problemelor cu caracter 
socio-economic care privesc pensionarii pe coordonatele prevederilor H.G. 
nr.499/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea comitetelor 
consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor varstnice, in 
cadrul prefecturilor. 

Programul a fost adoptat in forma anexata prezentului Proces verbal cu 
mentiunea din partea doamnei Prefect ca acesta este felxibil si poate fi 
imbunatatit si completat prin formulari de propuneri de catre membrii 
Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele persoanelor 
Varstnice din judetul Prahova pe tot parcursul anului 2018.   

Pe parcursul sedintei atat domnul Manolescu Vasile cat si doamna Cioc 
Sofia au semnalat necesitatea unei mai bune organizarii a municipalitatii in 
privinta actiunilor dedicate personelor varstnice cum ar fi marcarea zilei de 1 
octombrie, bilete la teatru sau alte festivizati , etc.  

Doamna Prefect a indrumat membrii sa formuleze cerere catre 
municipalitate, in  asa fel incat sa se poata forma o imagine de ansamblu a 
bugetului local si care sa cuprinda si actiuni dedicate persoanelor varstnice. 

 
Şedinţa Comitetului s-a incheiat intr-un cadru festiv, cu un program 

artistic sustinut de protagonistele Grupului Vocal «Florile Toamnei» cu tema 
- colinde populare. 

 
 
Multumind pentru participare si urând un calduros “La multi ani” 

membrilor Comitetului, doamna Prefect a închis ședința. 
 
 
 
 
 
 

 Nume/Prenume Funcţia  Semnatura  Data  
Verificat Daniela Lamba Consilier 

 

24.11.2017 
Întocmit/redactat Cristina Dumitrescu  Consilier   

 


