
  MINISTERUL AFACERILOR   INTERNE 

                            INSTITUȚIA  PREFECTULUI – JUDEȚUL VÂLCEA 

            CANCELARIE PREFECT 

 

AGENDA DE LUCRU A PREFECTULUI 

Octombrie 2020 

 

 29 octombrie 2020 

12:30 - Participarea prefectului Sebastian Fârtat la ceremonia de constituire a 

Consiliului Local Ștefănești și de învestire a primarului ales la alegerile din 27 

septembrie 2020 

15:00 – Participarea prefectului Sebastian Fârtat la ceremonia de constituire a 

Consiliului Local Lungești și de învestire a primarului ales la alegerile din 27 

septembrie 2020 

 

 28 octombrie 2020 

 

11:00 - Participarea prefectului Sebastian Fârtat la ceremonia de constituire a 

Consiliului Local Roșiile și de învestire a primarului ales la alegerile din 27 septembrie 

2020 

 

13:00 – Participarea prefectului Sebastian Fârtat la ceremonia de constituire a 

Consiliului Local Valea Mare și de învestire a primarului ales la alegerile din 27 

septembrie 2020 

 

15:00 - Participarea prefectului Sebastian Fârtat la ceremonia de constituire a 

Consiliului Local Șușani și de învestire a primarului ales la alegerile din 27 septembrie 

2020 

 

 27 octombrie 2020 

 

11:00 – Participarea prefectului Sebastian Fârtat la ceremonia de constituire a 

Consiliului Local Râmnicu Vâlcea și de învestire a primarului ales la alegerile din 27 

septembrie 2020 

 



14:30 – Participarea prefectului Sebastian Fârtat la ceremonia de constituire a 

Consiliului Local Cernișoara și de învestire a primarului ales la alegerile din 27 

septembrie 2020 

 

 26 octombrie 2020 

09:30 – Ședință operativă cu șefii serviciilor din cadrul Instituției Prefectului – Județul 

Vâlcea 

10:00 – Ședință de lucru a grupului tehnic al Centrului Județean de Coordonare și 

Conducere a Intervenției (CJCCI)  Vâlcea, pe probleme de implementare a unor măsuri 

de combatere și prevenire a răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV-2, la sediul 

Instituției Prefectului 

12:00 – Participarea prefectului Sebastian Fârtat la ceremonia de constituire a 

Consiliului Local Ocnele Mari și de învestire a primarului ales la alegerile din 27 

septembrie 2020 

13:00 - Videoconferință la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, pe probleme de 

organizare a alegerilor parlamentare din 6 decembrie 2020, cu participarea membrilor 

Comisiei tehnice județene pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor 

parlamentare 

15:00 – Participarea prefectului Sebastian Fârtat la ceremonia de constituire a 

Consiliului Local Golești și de învestire a primarului ales la alegerile din 27 septembrie 

2020 

17.15 - Ședință extraordinară a Centrului Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB) 

Vâlcea, în sistem teleconferință, convocată la solicitarea Direcției Sanitară Veterinară și 

pentru Siguranța Alimentelor (D.S.V.S.A.) Vâlcea, pentru adoptarea unor măsuri de 

urgență în localitățile din județ unde au fost confirmate cazuri noi de PPA 

18:00 – Ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea, 

în sistem teleconferință, în vederea aprobării unor măsuri suplimentare pentru 

combaterea și prevenirea infecției cu virusul SARS-CoV-2 în localitățiile din județ în 

care incidența cumulată a cazurilor noi de SARS-COV-2 la 14 zile este mai mare de 

1,5/1000 de locuitori 

 

 25 octombrie 2020 

12:00 – Participarea prefectului Sebastian Fârtat la ceremonia dedicată sărbătoririi Zilei 

Armatei României, la Cimitirul Eroilor din Râmnicu Vâlcea 

 23 octombrie 2020 

 

10:00 – Participarea prefectului Sebastian Fârtat la ceremonia de constituire a 

Consiliului Județean Vâlcea și de învestire a președintelui Consiliului Județean Vâlcea, 

ales la alegerile din 27 septembrie 2020 



12:30 - Participarea prefectului Sebastian Fârtat la ceremonia de constituire a 

Consiliului Local Tomșani și de învestire a primarului ales la alegerile din 27 

septembrie 2020 

15:00  - Participarea prefectului Sebastian Fârtat la ceremonia de constituire a 

Consiliului Local Stroești și de învestire a primarului ales la alegerile din 27 septembrie 

2020 

 21 octombrie 2020 

10:30 – Ședință de lucru a grupului tehnic al Centrului Județean de Coordonare și 

Conducere a Intervenției (CJCCI) Vâlcea, pentru analizarea evoluției situației 

epidemiologice din județ 

12:00 – Ședința ordinară a Comisiei Tehnice Județene pentru aplicarea legilor fondului 

funciar 

16:00 – Ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea, 

în sistem teleconferință, în vederea adoptării unor măsuri suplimentare pentru 

combaterea și prevenirea infecției cu virusul SARS-CoV-2 în localitățiile din județ în 

care incidența cumulată a cazurilor noi de SARS-COV-2 este mai mare de 1,5/1000 de 

locuitori 

19 septembrie 2020 

 

09:30 – Ședință operativă cu șefii serviciilor din cadrul Instituției Prefectului – Județul 

Vâlcea 

11:00 –  Întâlnire informală, în sistem videoconferință, cu reprezentanți ai operatorilor 

economici din domeniul jocurilor de noroc 

19:00 - Ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea, 

în sistem teleconferință, în vederea aprobării unor măsuri suplimentare pentru 

combaterea și prevenirea infecției cu virusul SARS-CoV-2 în localitățiile din județ în 

care incidența cumulată a cazurilor noi de SARS-COV-2 la 14 zile este mai mare de 

1,5/1000 de locuitori 

17 octombrie 2020 

15:30 –Videoconferință la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, pe probleme de 

implementare a măsurilor de prevenire și combatere a răspândirii virusului SARS-CoV-

2 

 14 octombrie 2020 

13:00 – Întâlnire informală cu reprezentanții Asociației Elevilor din Vâlcea pentru 

discutarea unor probleme cu care se confrunta elevii din județ, la sediul Instituției 

Prefectului 



15:00 – Ședință extraordinară a Centrului Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB) 

Vâlcea, în sistem de teleconferință, convocată la solicitarea Direcției Sanitară 

Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (D.S.V.S.A.) Vâlcea 

 12 octombrie 2020 

09:30 – Ședință operativă cu șefii serviciilor din cadrul Instituției Prefectului – Județul 

Vâlcea 

10:00 – Ședință de lucru a grupului tehnic al Centrului Județean de Coordonare și 

Conducere a Intervenției (CJCCI)  Vâlcea, pe probleme de implementare a unor măsuri 

de combatere și prevenire a răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV-2, la sediul 

Instituției Prefectului 

 

15:00 – Ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea, 

în sistem teleconferință, în vederea aprobării unor măsuri suplimentare pentru 

combaterea și prevenirea infecției cu virusul SARS-CoV-2 în localitățiile din județ în 

care incidența cumulată a cazurilor noi de SARS-COV-2 este mai mare de 1,5/1000 de 

locuitori 

 

 9 octombrie 2020 

13.00 – Întâlnire informală cu reprezentanți ai HORECA din Vâlcea, la Instituția 

Prefectului 

 8 octombrie 2020 

14:00 – Ședință extraordinară a Centrului Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB) 

Vâlcea, în sistem teleconferință, convocată la solicitarea Direcției Sanitară Veterinară și 

pentru Siguranța Alimentelor (D.S.V.S.A.) Vâlcea, pentru adoptarea unor măsuri de 

urgență în localitățile din județ unde au fost confirmate cazuri de PPA 

 6 octombrie 2020 

 

15:30 – Ședință de lucru a grupului tehnic al Centrului Județean de Coordonare și 

Conducere a Intervenției (CJCCI)  Vâlcea, pe probleme de implementare a unor măsuri 

de combatere și prevenire a răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV-2, la sediul 

Instituției Prefectului 

 

18:00 – Ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea, 

în vederea aprobării unor măsuri suplimentare pentru combaterea și prevenirea infecției 

cu virusul SARS-CoV-2 în localitățiile din județ în care incidența cumulată a cazurilor 

noi de SARS-COV-2 este mai mare de 1,5/1000 de locuitori 

 

 5 octombrie 2020 

09:30 – Ședință operativă cu șefii serviciilor din cadrul Instituției Prefectului – Județul 

Vâlcea 



 1 octombrie 2020 

10:30 – Ședință de lucru a grupului tehnic al Centrului Județean de Coordonare și 

Conducere a Intervenției (CJCCI)  Vâlcea, pe probleme de implementare a unor măsuri 

de combatere și prevenire a răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV-2, la sediul 

Instituției Prefectului 

18:30 – Ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea, 

în vederea aprobării unor măsuri suplimentare pentru combaterea și prevenirea infecției 

cu virusul SARS-CoV-2 în localitățiile din județ în care incidența cumulată a cazurilor 

noi de SARS-COV-2 este mai mare de 1,5/1000 de locuitori 

 

 

 

 

 


