


R OMAN I A

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUJIA PREFECTULUI-JUDEJUL BOTOJANI 

ANEXA LA OP nr. 1'0�,tO�o3.2022 

ORDINEA DE ZI 

a §edintei ordinare a Colegiului Prefectural al Judetului Boto§ani 
din data 24.03.2022, ora 10°0 

1. Informare cu privire la gestionarea la nivelul judetului Boto?ani a situatiei refugiatilor ucraineni, de la 
inceputul conflictului din Ucraina pana in prezent.
Prezinta: domnul colonel Dan Decebal Muraru - (d) inspector ?ef, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 
Boto?ani.

2. Prezentarea 'Planului de aqiuni pe anul 2022 al Judetului Boto�ani pentru realizarea obiectivelor cuprinse in 
Programul de Guvernare" - Sinteza.
Prezintii: doamna Ana Savescu - consilier, Institutia Prefectului-Judetul Boto?ani.

3. Proiect de Hotarare privind aprobarea "Planului de aqiuni pe anul 2022 al Judetului Boto�ani 
pentru realizarea obiectivelor cuprinse in Programul de Guvernare".
Prezinta: domnul Sorin Cornila - Prefectul Judetului Boto?ani.

4. Campania de vaccinare impotriva COVID-19 in judetul Boto?ani - Situatia la zi.
Prezintii: doamna dr. Monica Delia Adascalitei - director executiv, Directia de Sanatate Publica Boto?ani

5. Prezentarea rezultatelor �i indicatorilor de evaluare obtinuti in perioada septembrie 2021-februarie 
2022, ca urmare a implementarii ,,Planului Teritorial Comun de Aqiune pentru cre5terea gradului de siguranta a 
e/evilor 5i personalului didadic 5i prevenirea delicvenfei juvenile in incinta 5i in zonele adiacente unitafilor de 
invafamant preuniversitar, pentru anul 5colar 2021/2022".

Prezintii: domnul comisar �ef de politie, Viorel $erbanoiu - inspector ?ef, Inspectoratul de Politie Judetean 
Boto?ani.

6. Informari ale unor institutii publice cu privire la activitatea desfa�urata in anul 2021.
Referire la:
-stadiul indeplinirii aqiunilor cuprinse in Planul de aqiuni pe anul 2021 al Judetului Boto�ani pentru realizarea
obiectivelor din Programul de Guvernare (unde este cazul).
-indicatorii de performanta urmariti, deficiente constatate, masuri pentru imbunatatirea activita!ii institutiei.
Prezintii:
-domnul Sorin Luca - director, Casa Corpului Didactic Boto?ani;
-domnul Danut Hutu - director executiv, Directia Judeteana pentru Cultura Boto?ani.

Nota: 
:l<"femele cuprinse in ordinea de zi (cu exceptia celei de la punctul 1) sunt conforme Tematicii orientative a 
?edintelor Colegiului Prefectural al Judetului Boto?ani pe anul 2022, aprobata prin Hotararea nr. 1/27 .01.2022. 
**Materialele (cu nr. de inregistrare, semnate �i �tampilate) care se vor prezenta in cadrul �edintei se vor 
inainta Institutiei Prefectului-Judetul Boto�ani, in format pdf (Secretariatului Colegiului Prefectural al Judetului 
Boto�ani - la adresa de e-mail: colegiu.prefectural@prefecturabotosani.ro), pana eel tarziu in data de 21 
MARTIE 2022. 
***Materialele primite vor fi publicate pentru consultare/informare pe site-ul Institutiei Prefectului-Judetul 
Boto�ani (seqiunea Activitati/Alte activitati/Colegiul prefectural). 
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