
 
 

AGENDA SUBPREFECTULUI 

Perioada 01 – 30 aprilie 2022 
 

 

Vineri, 01 aprilie 2022 

• Participare la ședința operativă șefii de servicii/departamente din cadrul Instituției 

Prefectului – Județul Vâlcea  

• Activități curente  

• Întâlnire cu reprezentanții Asociației Vâlcene a Elevilor (AVE) 

• 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  

 

 

Luni, 04 aprilie 2022  

• Participare la ședința operativă Cancelaria Prefectului  

• Activități curente  

• Deplasare în teritoriu – discuții cu reprezentanții UAT-urilor 

 

 

Marți, 05 aprilie 2022  

• Participare la ședința operativă cu șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

• Activități curente  

• Deplasare în teritoriu – discuții cu reprezentanții UAT-urilor 

 

 

 



Miercuri, 06 aprilie 2022 

• Participare la ședința operativă cu 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  

• Partipare la ședința operativă cu șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

• Activități curente  

• Deplasare în teritoriu – discuții cu reprezentanții UAT-urilor 

 

 

Vineri, 08 aprilie 2022 

• Partipare la ședința operativă cu șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea 

• Activități curente  

• Deplasare în teritoriu – discuții cu reprezentanții UAT-urilor 

 

 

Luni, 11 aprilie 2022  

• Participare la ședința operativă cu directorii instituțiilor deconcentrate 

• Activități curente  

 

 

Marți, 12 aprilie 2022  

• Participare la ședința operativă cu șefii instituțiilor de ordine publică. 

• Activități curente  

• Deplasare în teritoriu – discuții cu reprezentanții UAT-urilor 

 

 



Miercuri, 13 aprilie 2022  

• Participare la ședința operativă cu șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

• Activități curente  

• Audiențe la sediul Instituției Prefectului  

 

 

Joi, 14 aprilie 2022  

• Participare la ședința operativă cu șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

• Activități curente  

• Ședință ordinară privind Siguranța în Școli  

• Ședință ordinară a Consiliului Județean Consultativ pentru Protecția 

Consumatorilor Vâlcea  

 

Vineri, 15 aprilie 2022  

• Participare la ședința operativă cu șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

• Activități curente  

• Ședință de lucru distribuirea produselor POAD.  

 

 

Luni, 18 aprilie 2022  

• Participare la ședința operativă cu 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.  

 

 

 

Marți, 19 aprilie 2022  

• Activități curente  

• Deplasare în teritoriu – discuții cu reprezentanții UAT-urilor  

 



Miercuri, 20 aprilie 2022 

• Participare la ședința operativă cu șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

• Activități curente  

 

 

Joi, 21 aprilie 2022 

• Participare la ședința operativă cu 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 

• Participare la ședința operativă cu șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea 

• Activități curente  

 

Miercuri, 27 aprilie 2022 

• Ședință operativă Cancelaria Prefectului  

• Activități curente  

• Audiențe la sediul Instituției Prefectului județul Vâlcea  

 

 

 

 

  


