
ROMÂNIA

JUDEÞUL DÂMB0VIÞA
COLEGIUL PREFECTURAL

HOTÃRÂ"

privind aprobarea TEMATICII 0RIENTATIVE A 0RDINII DE ZI A

ªEDINÞELOR COLEGIULUI PREFECTURAL AL JUDEÞULUI

DÂMBOVIÞA ÎN ANUL 2018

COLEGIUL PREFECTURAL AL JUDEÞULUI DÂMBOVIÞA

Având în vedere:

-    prevederile art. 22 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul ºi instituþia

prefectului, republicatã;

-    prevederile  art.   12  -   14  din  H.G.  nr.  460/2006  pentru  aplicarea  unor

prevederi  ale  Legii  nr.  340/2004  privind  prefectul  ºi  instituþia  prefectului,  cu

modificãrile ºi completãrile ulterioare;

Emite umãtoarea

HOTÃRÂRE

4Jþ. J. Se fl!prodã Tematica orientativã a ordinii de zi a ºedinþelor Colegiului

Prefectural al judeþului Dâmboviþa în anul 2018, prczc#fa!ffl)- f# a#cxÃ

Art.  2.  Prezenta hotãrâre  va  fi  adusã la  cunoºtinþa membrilor Colegiului

Prefectural, prin grija secretariatului Colegiului Prefectural.

Târgoviºt€

Nr.1

Data 26.01.2018

MT/2 ex.



ANEXÃ

]a Hotãrâmea Co]egiu[ui Pmfectural nr. 1/26.01.2018

TEMATICA ORIENTATIVÃ A 0RDINII DE ZI A ªEDINÞELOR COLEGIULU
PREFECTURAL AL JUDEÞULUI DÂMB0VIÞA ÎN ANUL 2018

Nr.crt.
Tema propusã Instituþia responsa bjlã Luna

1.

Raport  privind  activitatea   desfãºuatã  În   anul

Inspectoratul Teritorial de MuncãDâmboviþa
Ianuarie

2017  pentm  aplicarea unitarã a legilor  ºi  a altor

acte   normative   care   reglementeazã   domeniul

muncii, relaþiile de muncã, securitate ªi sãnãtatea

m munca

2.

Aprobarea tematicii  orientative  a ordinii  de  zi  a
Instituþia Prefectului - JudeþulDâmboviþa

Ianuarieºedinþelor  Colegiului  Prefectural în  anul  2018  la
nivelul Judeþului Dâmboviþa

3.

Mãstu.i   pentru   aplicarea,   la   nivel   judeþean,   a

Inspectoratul Judeþean pentruSituaþiideUrgenþã"Basarab1"
Februarie

prevederilor      HG      nr.       557/2016       privind
managementul tipurilor de risc, vizând:
a)   stabilirea   entitãþilor  judeþene   corespondente
autoritãþilor menþionate ^m Anexa nr.  1  1a HG nr.
557/2016;

b)  actualizarea  grupurilor  de  suport  tehnic  din
CJSU, cu aphcarea rezultatelor de la punctul a);
c) stabilirea necesarului ºi a unui calendar pentru
^mtocmirea plamH.ilor de acþiune pe tipuri de risc,

confom prevederilor art.  10 din HG 557/2016.

4.
Prezentarea   Raportului   de   evaluare   anualã   a Instituþia Prefectului ~ JudeþulDâmboviþa

Febr"ie   iactivitãþii lnstituþiei Prefectului în anul 2017

5.

Prezentarea  în  sintezã  a  principalelor  acþiuni  ºi

hstituþia Prefectului - JudeþulDâmbovjþa
Febniarie

obiective propuse de  serviciile publice, dar ºi de
alte    organe     ale     administi.aþiei    publice     din
subordinea   Guvemului   sau   a   ministerelor   ce
umeazã a fi realizate  ^m  anul  2018,   precum  ºi
supunerea  spre  aprobare  a Planului  de  acþiuni  a

judeþului Dâmboviþa pe anul 2018

6.

Evolutia    principalilor     indicatori     economico-
Direcþia Judeþeanã de StatisticãDâmboviþa

Februariesociali  la  nivelul  judeþului  Dâmboviþa  în  anul

2017

7.

Informare    privind    activitãþile    desfãºurate    ºi Inspectoratul de Poliþie al Judeþului

Martie
rezultatele obþinute de  cãtre  stnicturile  de poliþie Dâmboviþa

ºi   l.J.J.   Dâmboviþa   pe   timpul   sezonului   rece Inspectoratul de Jandami Judeþean
2017  L 2018 „Mrcea cel Bãtrân" Dâmboviþa

8

Program     de     mãsui     privind     intensificarea Direcþia Sanitarã Veterinarã ºipentruSiguanþaAlimentelorDâmboviþaInspectoratuldePoliþiealJudeþuluiDâmbovita

Martie
controalelor    oficiale    saritar    -    veterinare    ºi

mãsurile dispuse pentru prevenirea toxiinfecþiilor

alimentare în perioada Sãrbãtorilor Pascale 2018



Nrlcrt.
Tema propusã Instituþia res ponsa bilã Luna

9.

Prevenirea  situaqilor  de  urgenþã  ^m  constructiileI
Aprilie

m care îºi desfãºoarã activitatea serviciile publice Inspectoratul Judeþean pem.uSituaþiideUrgenþã"Basarab1"
deconcentrate ºi alte organe centrale organ].zate la
nivelul .udetului Dâmbovita.

10.
Legalitatea     comerciahzãrii     seminþelor     ºi     a Inspectoratul Teritorial pentruCalitateaSeminþelorºiMaterialuluiSãditorDâmboviþaCasaJudeþeanãdePensiiDâmboviþa

Apriliematerialului sãditor

11.

Informare  privind  activitatea  Casei  Judeþene  de

Aprilie"aiPensii   Dâmboviþa   în   anul   2017   ºi   propuneri

pentru anul 2018Programulderivestiþii,  ^mtreþinere  ºi reparaþii  la

12.

Agenþia Naþionalã de Îmbunãtãþiri

Maiinfrastructiira     amenajãrilor     de      Îmbunãtãþiri Funciare ~ Unitatea de
Funciare dri judeþ în anul 2018 Administrare Dâmbovita

13. Raportul calitãþii apei potabile pe anul 2017Tãieri,îngrijire^marboretetineT=Þ-produse Direcþia de Sãnãtate PublicãDâmboviþa
Mi

14. Direcþia Silvicã Dâmboviþa Iuniesecundare, curãþiriÎmbunãtãþireacalitãþii    raporturilor  cu  fermierii

I

15.

Agenþia de Plãþi ºi lntervenþiepentniAgriculturã-Centru]JudeþeanDâmboviþa

Iulie

dâmboviþeni  pe  douã  axe  principale  de  acþiune:

Finalizare plãþi pentru anul 2017 pânã la 30 iunie

2018,    confom        art.    75    din    Regulamentul

European        1306/2013       privind       fhanþarea,

gestionarea   ºi   monitorizarea   politicii    agricole
comune   ºi   Cereri   unice   de   platã   primite   în

Campania2018

I

16.

hformare    privind    activitãþile    desfãºurate    ºi
Inspectoratul de Poliþie al JudeþuluiDâmboviþaInspectoratuldeJandamiJudeþean„MirceacelBãtrân"Dâmboviþa

Iulie

rezultatele obþinute de cãtre structurile de poliþiei

I.J.J. Dâmboviþa pentru prevenirea ºi combaterea

evenimentelor    în    zona    unitãþilor    ºcolare    ºi

adiacentã acestora

17.

Rolul administraþiei pubhce locale În gestionarea

Inspectoratul Judeþean pentruSituaþiideUrgenþã"Basarab1"
Iulie

situaþiilor      de      urgenþã.      Analiza      implicãrii
serviciilor voluntare pentni situaþii de urgenþã din

judeþul  Dâmboviþa  în   gestionarea  situaþiilor  de
urgenþã în semestrul I 2018 .

18.

1.     Situaþie     privind     desfãºurarea     campaniei

Direcþia pentm AgriculturãJudeþeanãDâmboviþa

agricole de primãvarã;

2.  Stadiul  privind  aplicarea  formelor  de  sprijin

din bugetul naþiona] - ajutoare de minimis (sprijin Iulie
pentru   tomate   ^m   sere   ºi   solarii,   program   de
susþinere   a   crescãtorilor   de   porci   din   rasele

autohtcme, etc.)



Nr.crt.
Tema propusã Instituþia responsabilã Luna

19.

Evolutia veniturilor bugetare în primul semestm al

Administi.aþia Judeþeanã a
August

anului   2018   comparativ   cu   aceeaºi   perioadã   a

anului precedent.

Infomare   cu  rezultatele   Activitãþii   de   lnspectie

Fiscalã dri cadrul A.J.F.P. Dâmboviþa, în semestiulFinanþelor Publice Dâmboviþa1
I   2018,  privind  reducerea  evaziunii  fiscale   ºi   a

economiei  subterane  -  obiectivul  2  din  Strategia

ANAF pentru anii 2017 - 2020

20.1

Raport      privind      activitatea      Comisariatului Comisariatul Judeþean pentruProtectiaConsumatorilorDâmboviþa 1Septembrie

Judeþean      pentru      Protecþia      Consumatorilor

Dâmboviþa în primele 8 1uni ale anului 2018

21.

Gradul de acoperire cu sisteme de alimentare cu

Garda Naþionalã de Mediu -
Septembrie

apã ºi epurare a apelor uzate, pentm aglomerãrile

umane    cu   peste    2000    locuitori    din   judeþul Comisariatul Judeþean Dâmboviþa
Dâmboviþa

22.

Informare    privind    activitãþile    desfãºurate    ºi Inspectoratul de Poliþie al Judeþului

Septembrie
rezultatele obþinute de  cãtre  structurile  de poliþie Dâmboviþa

ºi     l.J.J.     Dâmboviþa     pe     timpul     sezonului Inspectoratul de Jandami Judeþean
estival 2018 „Mircea cel Bãtrân" Dâmboviþa

23.

Analiza   rezultatelor   obþinute   ^m   învãþãmântul

Inspectoratul ªcolar Judeþean
Septembrie

dâmboviþean     la     Examenele      ºi     Evaluãrile
Naþionale din anul scolar 2017-2018.

Împliniri     ªi     disLnctionalitãþi,     strategii     de

perspectivã.      Propuneri     de     îmbunãtãþire     a Dâmboviþa

rezultatelor   ºi   de   creºtere   a   calitãþii   actului

educaþional în judeþul Dâmboviþa.

24.
Situaþia   unitãþilor   de   învãþãmânt   din   judeþul Direcþia de Sãnãtate Publicã

OctombrieDâmboviþa Dâmboviþa

25.

Prezentare     privind     evoluþia     procesului     de
Oficiul de Cadastm ºi PublicitateImobiliarãDâmboviþa

Octombrieînregistrare sistematicã a imobilelor în cadastm ºi

cartea fimciarã

26.

Activitatea     desfãºuatã         de     cãtre     AJPIS

Agenþia Judeþeanã pentru Plãþi ºiInspecþieSocialãDâmboviþa
Octombrie

Dâmboviþa  ^m  domeniul  beneficiilor  sociale  ºi  al

formãrii   profesionale   a   adulþilor   ^m   perioada

ianuarie - septembrie 2018

27.

Stadiul    realizãrii     indicatorilor     stabiliþi    prin

Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea

!Octombrie
Contractul  de performanþã managerialã la 9 1uni.

Stadiul  realizãrii  Programului  de  Ocupare  ºi  al Forþei de Muncã Dâinboviþa
Planului de Formare Profesionalã la 9 luni

28.
Date generale privind activitatea Agenþiei pentruAgenþia pentm Protecþia Mediului

NojembrieProtecþia Mediului Dâmboviþa în anul 2018 Dâmboviþa



Nr.crt.
Tema propusã Insti"þia responsabilã Luna

29.

Informare   privind   realizãrile   programului   de
.,

Noiembrie
investiþii,  ^mtretinere  ºi  reparaþii  la  inffastructura Agenþia Naþionala de lmbunataþuiFunciare-UnitateadeAdministrareDâmboviþa

amenajãrilor de îmbunãtãþiri fiinciare din judeþ ^m

anul 20 ] 8

30.

Program     de     inãsuri     pentru     supravegherea Direcþia Sanitarã Veterinarã ºi

Noiembrie

condiþiilor  de  desfacere  a produselor  alimentare pentni Siguanþa Alimentelor
m     perioada     premergãtoare     ºi     în     timpul Dâmboviþa
sãrbãtorilor de iarnã 2018 Inspectoratul de Poliþie al JudemluiDâmboviþa

31.
Raport de activitate al Direcþiei Judeþene   pentruDirecþia Judeþeanã pentru Sport ºi

NoiembrieSport ºi Tineret Dâmboviþa pe anul 2018 Tineret Dâmboviþa

!

Eficienþa  sistemului  informaþional  hidrologic  ^m

Sistemului Hidrotehnic

iNoiembrie
cadrul     Sistemului     Hidrotehnic     lndependent

32. Vãcãresti
Raportarea  principalelor   lucrãri   executate  prin Independent Vãcãreºti               1

programul de gospodãrirea apelor ^m anul 2018Sritezãprivindprriicipaleleacþiunjrealizate

33.
Casa Judeþeanã de Asigurare deSãnãtateDâmboviþa

Decembriede         C.A.S.         Dâmboviþa         ^m         perioada
01.01. -30.11.2018Programuldegospodãrire  a  apelor,  realizat  în

34.

Sistemul de Gospodãrire a Apelor

Decembrieanul 2018 cu surse proprii ºi finanþare din sistem Dâmboviþa
centralizat {investiþii)

35.

Analiza   activitãþii   de   control   metrologic   prin

Decembrie
rispecþie    ºi    testãri    inopinate    desfãºuratã   de Serviciul Judeþean de Metrologie
Serviciu]     Judeþean     de     Metrologie     Legalã Legalã Dâmboviþa
Dâmboviþa pe anul 201 8

36. Raport de activitate pe anul 2018 Direcþia Judeþeanã pentru CulturãDâmboviþa
Decembrie


