
 
 

 

AGENDA PREFECTULUI 

 

Perioada 01 – 30 aprilie 2022 
 

Vineri, 01 aprilie 2022 

 

• Ședință operativă șefii de servicii/departamente din cadrul Instituției Prefectului – 

Județul Vâlcea  

• Activități curente  

• Întâlnire cu reprezentanții Asociației Vâlcene a Elevilor (AVE). Discuțiile au 

vizat situația burselor din județul Vâlcea, lipsa gratuității transportului public al 

elevilor și necesitatea înființării unui Centru de Tineret destinat organizării de 

activități pentru tinerii din județul Vâlcea.  

• Participarea la manifestările prilejuite de aniversarea a 172 de ani de la înființarea 

Jandarmeriei Române, eveniment desfășurat la Inspectoratul de Jandarmi Județean 

„General de brigadă Ștefan Buterez” Vâlcea.  

 

 

Sâmbătă, 02 aprilie 2022  

• Participare la evenimentele organizate cu ocazia Zilei Instituției Prefectului  

Ziua Instituției a fost sărbătorită în prezența a opt foști prefecți ai județului, 

directorii unor instituții deconcentrate, șefii structurilor de ordine și siguranță 

publică, situații de urgență și angajați. Mihai Oprea, prefectul județului Vâlcea, a 

subliniat faptul că, de-a lungul anilor, activitatea Instituției Prefectului – Județului 

Vâlcea s-a bazat pe principiile legalității, transparenței, onestității, eficienței, 

corectitudinii și imparțialității. Mihai Oprea le-a înmânat foștilor prefecți prezenți 

la eveniment: Nicolae Curcăneanu, Mircea Perpelea, Petre Ungureanu, Mircea 

Nadolu, Dumitru Cornoiu, Radu Renga, Florian Marin și Tiberiu Costea diplome 

de excelență, în semn de apreciere a activității desfășurate în litera și spiritul legii, 

în folosul cetățenilor județului Vâlcea. 

 



 

 

Luni, 04 aprilie 2022  

• Ședință operativă Cancelaria Prefectului  

• Activități curente  

• Deplasare în teritoriu – discuții cu reprezentanții UAT-urilor 

 

 

Marți, 05 aprilie 2022  

• Ședință operativă șefii de servicii/departamente din cadrul Instituției Prefectului – 

Județul Vâlcea  

• Activități curente  

• Deplasare în teritoriu – discuții cu reprezentanții UAT-urilor 

 

 

Miercuri, 06 aprilie 2022 

• Ședință operativă șefii de servicii/departamente din cadrul Instituției Prefectului – 

Județul Vâlcea  

• Activități curente  

• Audiențe  

• Ședință extraordinară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea. 

Hotărâri adoptatate: H.C.J.S.U. prind completarea și modificarea listei cu spațiile 

de cazare existente la nivelul județului Vâlcea pentru cazarea cetățenilor străini sau 

apartizi, aflați în situații deosebite, intrați în România și care provin din zona 

conflictului armat din Ucraina; H.C.J.S.U – privitoare la aprobarea procedurilor 

necesare efectuării transportului rutier pentru persoane provenite din zona 

conflictului armat din Ucraina, în condițiile prevederilor art. 3 (alin 2) din H.G. nr. 

337/12.03.2022.  

 

 

 

Joi, 07 aprilie 2022  

• Ședință operativă șefii de servicii/departamente din cadrul Instituției Prefectului – 

Județul Vâlcea  

• Activități curente  

• Deplasare în teritoriu – discuții cu reprezentanții UAT-urilor 

 

 

 

 



 

Vineri, 08 aprilie 2022 

• Ședință operativă șefii de servicii/departamente din cadrul Instituției Prefectului – 

Județul Vâlcea  

• Activități curente  

• Deplasare în teritoriu – discuții cu reprezentanții UAT-urilor 

 

 

Luni, 11 aprilie 2022  

• Ședință operativă cu directorii instituțiilor deconcentrate 

• Activități curente  

• Diseminare informații și activități - campania naţională de ecologizare a zonelor 

afectate de deşeuri „Curăţăm România”, sub sloganul „Vrem o țară fără deșeuri 

abandonate!”. Pentru derularea eficientă a campaniei la nivelul judeţului Vâlcea a 

fost constituit, prin ordin al prefectului, un grup de lucru, din care fac parte 

instituţiile cu atribuţii în domeniu: Garda Națională de Mediu, Agenția pentru 

Protecția Mediului, Sistemul de Gospodărire a Apelor, Consiliul Județean Vâlcea, 

Direcția Silvică Vâlcea, Agenția Națională pentru Arii Protejate, Inspectoratul 

Școlar Județean Vâlcea și secția Drumuri Naționale Vâlcea. Grupul de lucru, 

coordonat de reprezentanții Instituției Prefectului județului Vâlcea, va întreprinde 

măsuri pentru: mobilizarea autorităților locale din unitățile administrativ-teritoriale 

pentru implementarea acestei campanii naționale; identificarea împreună cu 

reprezentanții UAT-urilor a zonelor afectate de depozitări necontrolate de deșeuri; 

întocmirea unui calendar pentru ecologizarea județului Vâlcea; centralizarea 

datelor primite de la unitățile administrative-teritoriale, întocmirea și ținerea 

evidenței cantităților de deșeuri colectate, transmiterea unor mesaje direcționate 

având ca țintă educarea elevilor în ceea ce privește necesitatea prevenirii 

abandonării de deșeuri.  

 

 

Marți, 12 aprilie 2022  

• Ședință operativă cu șefii instituțiilor de ordine publică 

• Activități curente  

 

 

Miercuri, 13 aprilie 2022  

• Ședință operativă șefii de servicii/departamente din cadrul Instituției Prefectului – 

Județul Vâlcea  

• Activități curente  

• Audiențe la sediul Instituției Prefectului  



Joi, 14 aprilie 2022  

• Ședință operativă șefii de servicii/departamente din cadrul Instituției Prefectului – 

Județul Vâlcea  

• Activități curente  

• Ședință ordinară privind Siguranța în Școli – Analiza activităților desfășurate și a 

rezultatelor obținute pentru asigurarea climatului de siguranță publică în incinta și 

zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar, în perioada septembrie – 

martie a anului școlar 2021-2022, comparativ cu perioada similară a anului școlar 

2020-2021.  

• Ședință ordinară a Consiliului Județean Consultativ pentru Protecția 

Consumatorilor Vâlcea – Respectarea prevederilor legale privind protecția 

consumatorilor la comercializarea produselor specifice Sărbătorilor pascale și 

aprobarea hotărârii nr. 1 privind programul de activitate al Consiliului Consultativ 

pentru protecția Consumatorilor Vâlcea pentru anul 2022.  

 

 

Vineri, 15 aprilie 2022  

• Ședință operativă șefii de servicii/departamente din cadrul Instituției Prefectului – 

Județul Vâlcea 

• Activități curente  

• Ședință de lucru distribuirea produselor POAD. În localitățile din județul Vâlcea 

a început distribuirea produselor alimentare, tranşa a patra, achiziționate de 

Guvern, prin Programul operaţional „Ajutorarea persoanelor defavorizate – 

POAD”. La nivelul județului Vâlcea urmează să beneficieze de acest sprijin 22.569 

de persoane. Pachetele cu alimente au fost deja recepționate și s-a început 

distribuirea lor în localitățile: Brezoi, Malaia, Voineasa, Berislăvești, Golești, 

Perișani, Sălătrucel, Băbeni, Ionești, Bujoreni, Mihăești, Pietrari, Stoenești, 

Bărbătești, Bunești, Costești, Horezu, Slătioara, Stroești, Tomșani, Cernișoara, 

Roești, Stănești, Mădulari, Șușani, Valea Mare, Măldărești, Vaideeni, Drăgășani, 

Măciuca, iar în celelalte localități vâlcene acestea urmează să intre în posesia 

beneficiarilor până în prejma sărbătorilor pascale. 

 

Dumincă, 17 aprilie 2022  

• Participare la sărbătoarea „Hora Costumelor” din localitatea Pietrari.  

 



Luni, 18 aprilie 2022  

• Ședință operativă șefii de servicii/departamente din cadrul Instituției Prefectului – 

Județul Vâlcea  

• Activități curente  

 

• Ședință Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea. Hotărâri 

adoptatate: H.C.J.S.U. privind completarea și modificarea listei cu spațiile de 

cazare existente la nivelul județului Vâlcea pentru cazarea cetățenilor străini sau 

apartizi, aflați în situații deosebite, intrați în România și care provin din zona 

conflictului armat din Ucraina, potrivit prevederilor O.U.G. nr.15/27.02.2022 cu 

modificările și completările ulterioare.  

 

• Emitere ordin privind formarea unor comisii mixte de lucru care să efectueze 

acțiuni de control cu ocazia Sărbătorilor Pascale. Verificările au ca scop prevenirea 

comercializării de produse alimentare neconforme care ar putea afecta sănătatea 

populației. Din comisiile mixte de control, înființate prin ordin al prefectului, fac 

parte reprezentanți ai Instituției Prefectului – județul Vâlcea, Direcției de Sănătate 

Publică și Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.  

 

 

Marți, 19 aprilie 2022  

• Ședință operativă șefii instituțiilor de ordine publică   

• Activități curente  

• Ședință de lucru cu reprezentanții de la Drumurile Naționale, SGA și Mediu  

• Deplasare în teritoriu – discuții cu reprezentanții UAT-urilor  

 

 

Miercuri, 20 aprilie 2022 

• Ședință operativă șefii de servicii/departamente din cadrul Instituției Prefectului – 

Județul Vâlcea  

• Activități curente  

• Audiențe în teritoriu - Primăria Băbeni. Începând cu ora 9.00, reprezentantul 

Guvernului în județul Vâlcea va fi prezent la Primăria orașului Băbeni pentru a 

dialoga cu oamenii din zonă. Scopul acestor întâlniri este de a facilita comunicarea 

cu cetățenii și de a fi mai aproape de problemele acestora, pentru că nu toți au 

posibilitatea să ajungă în audiență la sediul Instituției Prefectului – județul Vâlcea 

 



Joi, 21 aprilie 2022 

• Ședință operativă șefii de servicii/departamente din cadrul Instituției Prefectului – 

Județul Vâlcea  

• Activități curente  

• Ședința Colegiul Prefectural cu următoarea ordine de zi: Informare privind 

activitatea Direcției de Sănătate Publică Vâlcea; Prezentarea planului anual de 

acțiuni pe anul 2022 pentru realizarea în județul Vâlcea a obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare  

• Ședința Comisiei de Dialog Social cu următoarea ordine de zi: Măsuri economico 

– sociale solicitate de Filiala Vâlcea a Confederației Sindicale „Cartel Alfa”; 

Evoluția sustenabilă a județului Vâlcea prin interacțiunea economiei sociale cu 

economia verde.   

• Ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic cu următaoarea ordine de zi: 

Informare privind evaluarea pensiilor din sistemul public. Noutăți legislative  în 

domeniul pensiilor; Diverse.    

Miercuri, 26 aprilie 2022 

• Ședință operativă Cancelaria Prefectului  

• Activități curente  

• Ședință de lucru – privind finalizarea recepției produselor alimentare, tranşa a 

patra, achiziționate de Guvern, prin Programul operaţional „Ajutorarea persoanelor 

defavorizate – POAD” în județul Vâlcea.  

 

Miercuri, 27 aprilie 2022 

• Ședință operativă Cancelaria Prefectului  

• Activități curente  

• Audiențe la sediul Instituției Prefectului județul Vâlcea  

 

Joi, 28 aprilie 2022  

• Ședință operativă șefii de servicii/departamente din cadrul Instituției Prefectului – 

Județul Vâlcea  

• Activități curente  

• Ședință Fonf Funciar  

• Vizită la Locotenent - colonel (în retragere), Marin T. Mastraghin, veteran de 

război din orașul Băbeni. Vizita a avut loc în contextul sărbătoririi Zilei 

Veteranilor de Război. Reprezentantul Guvernului în teritoriu a fost însoțit la 

locuința veteranului de război de comandantul Centrului Militar Județean Vâlcea, 

lt. col. Nicolae Olaru și primarul orașului Băbeni, Ștefan Bogdan.  

 

 



Vineri, 29 aprilie 

•  Ședință operativă șefii de servicii/departamente din cadrul Instituției Prefectului 

– Județul Vâlcea  

• Activități curente  

• Participare la cermonia militară și religioasă, organizată cu prilejul Zilei 

Veteranilor de Război  

• Participare Ședința Festivă a Consiliului Județean Vâlcea – 30 de ani de la 

înființare  

• Ședință de lucru a Comitetului de Bazin Olt, al cărei scop a fost Avizarea 

Planului de Management Actualizat al Bazinului Hidrografic Olt, perioada 2022-

2027. Alte puncte incluse pe ordinea de zi: actualizarea componenței Comitetului 

de Bazin Olt conform HG 247/2012 și Prezentarea Proiectului RO floods – 

Implementarea Directivei Inundații Ciclul II – Hărțile de Hazard și Risc la 

Inundații & Planurile de Management al Riscului la Inundații ABA Olt.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 


