ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BOTOŞANI

COLEGIUL PREFECTURAL AL JUDEȚULUI BOTOȘANI
PROIECT
HOTĂRÂREA NR. 1
din 30 ianuarie 2019
Având în vedere prevederile Legii nr. 340/2004 republicată, privind prefectul şi instituţia prefectului
şi HG nr. 460/2006 privind aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 republicată;
Ţinând seama de Ordinul Prefectului nr. 178/06.06.2017 privind reactualizarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Colegiului Prefectural al judeţului Botoşani;
În temeiul prevederilor art. 12 şi 13 din HG nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii
nr. 340/2004 republicată, privind prefectul şi instituţia prefectului;
Colegiul Prefectural al Judeţului Botoşani,
întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2019,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Tematica orientativă a şedinţelor Colegiului Prefectural în anul 2019, prevăzută
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Tematica orientativă poate fi modificată şi/sau completată atât la propunerea Instituţiei
Prefectului-Judeţul Botoşani, cât şi a membrilor Colegiului Prefectural.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica instituţiilor membre ale Colegiului Prefectural al judeţului şi
se va publica pe site-ul Instituţiei Prefectului-Judeţul Botoşani la secţiunea Despre instituţie/Alte
activităţi/Colegiul prefectural-Hotărâri.
PREFECT,
Dan-Constantin ŞLINCU

Secretariatul tehnic
al Colegiului Prefectural

HCP nr. 1/30.01.2019
Botoşani
A Sav/2 ex.
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BOTOŞANI

COLEGIUL PREFECTURAL AL JUDEȚULUI BOTOȘANI
ANEXA LA HCP NR. 1/30.01.2019

TEMATICA ORIENTATIVĂ
A ȘEDINȚELOR COLEGIULUI PREFECTURAL AL JUDEŢULUI BOTOŞANI
ÎN ANUL 2019
NR.
CRT.
1.
2
3

DENUMIREA TEMEI

INSTITUŢIA RESPONSABILĂ

Proiect de Hotărâre privind aprobarea Tematicii orientative a şedinţelor Colegiului Prefectural Instituția Prefectului-Judeţul Botoşani
al Judeţului Botoşani în anul 2019.
Prezentarea activităţii Colegiului Prefectural al Judeţului Botoşani în anul 2018.
Instituția Prefectului-Judeţul Botoşani
Prezentarea şi supunerea spre aprobare prin Hotărâre a Colegiului Prefectural al Judeţului Instituția Prefectului - Judeţul Botoşani
Botoşani a „Planului de acţiuni pentru realizarea în judeţul Botoşani a politicilor

naţionale, a politicilor de integrare europeană şi intensificare a relaţiilor externe
în anul 2017”, elaborat în baza art.6, alin. (1) pct.3, lit (a) din HG nr. 460/2006 pentru
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aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 republicată, privind prefectul şi instituţia
prefectului.
Prezentarea stadiului de implementare a “Planului de acţiuni pe anul 2018 al judeţului Instituția Prefectului - Judeţul Botoşani

Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”.
Prezentarea “Planului de acţiuni pe anul 2019 al judeţului Botoşani pentru Instituția Prefectului - Judeţul Botoşani
realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”.
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Proiect de Hotărâre privind aprobarea “Planului de acţiuni pe anul 2019 al judeţului Instituția Prefectului - Judeţul Botoşani
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Prezentarea rezultatelor şi indicatorilor de evaluare obţinuţi ca urmare a implementării Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani.
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Prezentarea rezultatelor şi indicatorilor de evaluare obţinuţi ca urmare a implementării Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani.
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Prevenirea situaţiilor de urgenţă în cadrul lucrărilor de primăvară pentru igienizarea
terenurilor şi curăţarea cursurilor de apă şi a secţiunilor de scurgere a acesteia.
Informări cu privire la activitatea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale
celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului organizate la
nivelului judeţului Botoşani.
Stadiul realizării acţiunilor stabilite prin „Planul de acţiuni pe anul 2019 al Judeţului Botoşani
pentru realizarea obiectivelor cuprinse în programul de guvernare”. Realizări, deficienţe,
măsuri.
Informare cu privire la rezultatele controalelor efectuate în perioada premergătoare
Sărbătorilor de Paști privind modul de respectare a normelor sanitar-veterinare și pentru
protecția consumatorilor.
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Botoşani pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare”.

„Planului Teritorial Comun de Acţiune – cadru pentru creşterea gradului de
siguranţă a elevilor şi personalului didactic şi prevenirea delicvenţei juvenile în
incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul
şcolar 2018/2019” - în perioada septembrie 2018-februarie 2019.
„Planului Teritorial Comun de Acţiune – cadru pentru creşterea gradului de
siguranţă a elevilor şi personalului didactic şi prevenirea delicvenţei juvenile în
incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul
şcolar 2018/2019” – în perioada februarie–iulie 2019.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al
județului Botoșani
Periodic-instituţiile membre ale Colegiului
Prefectural al Judeţului Botoşani

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța
Alimentelor Botoșani
Comisariatul
Județean
pentru
Protecția
Consumatorilor Botoșani
Informare asupra stării de vegetaţie a culturile agricole înfiinţate în toamna anului 2018 și Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Botoşani
pregătirea campaniei de primăvară 2019.
Stadiul recoltării principalelor culturi înfiinţate în anul 2018.
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Botoşani
Stadiul recoltării principalelor culturi înfiinţate în anul 2019.
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Botoşani
Prezentarea „Planului Teritorial Comun de Acţiune – cadru pentru creşterea Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani.

gradului de siguranţă a elevilor şi personalului didactic şi prevenirea delicvenţei
juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar
pentru anul şcolar 2019/2020”.

Informare cu privire la modul de respectare de către autorităţile administraţiei publice locale Garda Naţională
a prevederilor ordinului prefectului privind luna curăţeniei şi OG nr. 21/2002 privind Judeţean Botoşani
gospodărirea localităților urbane și rurale.

de

Mediu

–

Comisariatul
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Informări referitoare la finanţările/subvenţiile europene şi subvenţiile naţionale – periodic.

Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor
Rurale Botoşani
APIA-Centrul Judeţean Botoşani
Prezentarea indicatorilor de rezultat obţinuţi în anul 2018 ca urmare a implementării la nivel Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere
judeţean a „Planului de acţiune 2017-2020 pentru implementarea Strategiei Antidrog al judeţului Botoşani

Judeţene Antidrog”.
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Rezultatele obținute la evaluarea națională și examenul național de bacalaureat - sesiunea
iunie 2019.
Stadiul implementării la nivel județean a lucrărilor din cadrul Programului Național de
Cadastru și Carte Funciară (reglementat prin HG nr. 294/2015 şi OUG nr. 35/2016). Realizări,
deficiențe, măsuri.
Prezentarea Raportului cu privire la stadiul pregătirii unităţilor şcolare pentru anul şcolar
2019-2020.
Raport privind structura şi evoluţia plăţilor aferente beneficiilor de asistenţă socială, la nivelul
judeţului Botoșani.
Stadiul pregătirii pentru iarna 2019-2020 a instituţiilor publice, unităţilor administrativteritoriale şi societăţilor comerciale de pe raza judeţului Botoşani care asigură servicii publice
pentru cetăţeni.

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Botoșani
Instituţia Prefectului-Judeţul Botoşani

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
Botoșani
Inspectoratul pentru Situații de Urgență al
județului Botoșani
Secţia Drumuri Naţionale Botoşani
Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri
SC Nova Apaserv SA Botoşani
SC Modern Calor SA Botoşani
Informare cu privire la activitatea desfăşurată în primele 11 luni ale anului 2019.
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Botoșani
Stadiul funcționării sistemelor de irigații în 2019.
Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
Unitatea de Administrare Botoșani
Asigurarea necesarului de servicii medicale și farmaceutice pentru asigurații județului Casa de Asigurări de Sănătate Botoșani
Botoșani prin contractele încheiate de Casa de Asigurări de Sănătate Botoșani.
Evoluţia principalilor indicatori economico-sociali la nivelul judeţului Botoşani în anul 2018.
Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani
Aprobarea prin hotărîre a colegiului prefectural a Raportului privind starea economico-socială Instituţia Prefectului-Judeţul Botoşani
a judeţului Botoşani în anul 2018.
Evoluţia pieţei muncii la nivelul judeţului Botoşani.
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Botoşani
Agricultura ecologică – evoluţie şi promovare la nivelul judeţului Botoşani.
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Botoşani
Importanța acțiunilor de tineret pentru comunitate. Rolul şi importanța activităților turistice în Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret
Botoşani
viaţa elevilor şi tinerilor.
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Informare cu privire la organizarea şi funcţionarea în judeţul Botoşani a căminelor pentru Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
persoane vârstnice, în conformitate cu prevederile Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială Botoșani
a persoanelor vârstnice, Legii nr.292/2011, legea asistenţei sociale şi Ordinului nr. 246/2006
a ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, privind aprobarea Standardelor minime
specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice şi
pentru centrele rezidenţiale pentru persoanele vârstnice.
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