
 
 

 

AGENDA SUBPREFECTULUI 

 

Perioada 02 – 31 mai 2022 

 

 

 

• Luni, 02 mai 2022 

• Participare ședință operativă cu șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

• Activități curente  

 

 

• Marți, 03 mai 2022 

• Participare ședință operativă Cancelaria Prefectului  

• Activități curente  

• Ședință operativă cu șefii instituțiilor de ordine publică   

 

 

 

• Miercuri, 04 mai 2022  

• Participare ședință operativă cu șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

• Activități curente  

• Audiențe  

• Întâlnire cu directorul Gărzii de Mediu Vâlcea 

 

 

• Joi, 05 mai 2022  

• Participare ședință operativă cu șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

• Activități curente  

 



• Vineri, 06 mai 2022  
• Participare ședință operativă cu șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

• Activități curente  

 

• Luni, 9 mai 2022 – 14 mai 2022  

• Participare curs de pregătire privind managementul situațiilor de urgență, 

organizat la Constanța, de către specialiști ai IGSU. Discuții despre prevenirea și 

gestionarea situațiilor de criză, care pot apărea pe teritoriul fiecărui județ. La 

centrala nucleară de la Cernavodă  și la Portul Constanța s-au desfășurat ședințe 

practice de lucru, s-a prezentat modul în care sunt gestionate urgențele, s-au expus 

riscurile și a fost organizată o scurtă călătorie în largul Mării Negre cu o navă de 

patrulă maritimă. 

 

 

• Luni, 16 mai 2022  

• Participare ședință operativă Cancelaria Prefectului  

• Activități curente  

• Deplasare în teritoriu – discuții cu reprezentanții UAT-urilor  

 

 

• Marți, 17 mai 2022  

• Participare ședință operativă cu șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

• Activități curente  

• Participare ședință de lucru – Recensământul  

 

 

• Miercuri, 18 mai 2022  

• Participare ședință operativă cu șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

• Activități curente  

• Audiențe Instituția Prefectului  

• Deplasare în teritoriu – discuții cu reprezentanții UAT-urilor  

 

 

 

 

 

 



 

• Joi, 19 mai 2022 

• Participare ședință operativă cu șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

• Activități curente 

• Ședință Colegiul Prefectural – tema: Rezultatele controalelor efectuate în 

perioada sărbătorilor pascale aprilie - mai 2022; 

• Ședință Comisia de Dialog Social – teme abordate: Respectarea prevederilor  

OUG nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă și Piața muncii 

în contextul postpandemic; 

• Ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor 

Vârstnice – tema abordată: Evoluția indicelui de consum și influența acestuia 

asupra puterii de cumpărare a populației în contextul liberalizării prețurilor la 

energie, combustibili și alimente în anul 2022.  

 

 

• Vineri, 20 mai 2022  

• Participare ședință operativă cu șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

• Activități curente  

• Pariciparea la Ședința Festivă a Consiliului Local Municipial dedicată aniversării 

a 634 de ani de la întâia atestare documentară a Râmniculu 

 

 

• Luni, 23 mai 2022  

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

Prefectului – Județul Vâlcea  

• Activități curente  

• Deplasare în teritoriu – discuții cu reprezentanții UAT-urilor  

 

 

Marți, 24 mai 2022  

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

Prefectului – Județul Vâlcea  

• Activități curente  

• Participare festivitatea de absolvire a elevilor clasei a VIII-a și a XII-a de la 

Colegiul Național Alexandru Lahovari.  

• Deplasare în teritoriu – discuții cu reprezentanții UAT-urilor  

• Participare emisiune la Acent TV 

 



Miercuri, 25 mai 2022  

• Ședință operativă Cancelaria Prefectului  

• Activități curente  

• Deplasare în teritoriu – discuții cu reprezentanții UAT-urilor  

 

Joi, 26 mai 2022  

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

Prefectului – Județul Vâlcea  

• Activități curente  

• Întâlnire cu o delegație de elevi și profesori de la Școala Gimnazială „Anton 

Pann” Râmnicu Vâlcea, din Ungaria, Turcia și Slovacia, implicați în proiectul  

„Playful Mathematics” 

 

Vineri, 27 mai 2022  

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

Prefectului – Județul Vâlcea  

• Activități curente  

• Participare Festivitate absolvire elevi Colegiul Național de Informatică Matei 

Basarab 

• Deplasare în teritoriu – discuții cu reprezentanții UAT-urilor  

 

 

• Luni, 30 mai 2022 

• Participare ședință operativă cu șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

• Activități curente  

• Ședință Fond Funciar  

• Deplasare în teritoriu – discuții cu reprezentanții UAT-urilor  

 

 

• Marți, 31 mai 2022  

• Participare ședință operativă cu șefii de servicii/departamente din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Vâlcea  

• Activități curente  

 


