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 SUBPREFECT VICTOR STĂNCULESCU
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Luna Ziua Ora Eveniment Locație Observații

31.10-02.11.22 Cursuri  Institutul Național de Administrație (INA)
București, Sediul Institutului Național 

de Administrație

Programul de formare 

specializată pentru numirea într-

o funcție de demnitate publică 

de prefect sau subprefect - 

modul Comunicarea în situații de 

criză și negociere

10.11.2022

Întâlnire de lucru cu reprezentanții UAT-urilor, Sistemului de 

Gospodărire a Apelor Vâlcea, Administrației Bazinale de Apă 

Olt și Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța 

Alimentelor Vâlcea

Sala Mare a Consiliului Județean 

Vâlcea                                                            

Au fost dezbătute modificările și 

noutăţile legislative apărute în 

domeniul serviciilor de alimentare cu 

apă și de canalizare (Legea serviciului 

de alimentare cu apă şi de canalizare 

nr. 241/2006 și H.G. nr. 714/2022 cu 

referire la sistemele individuale 

adecvate de colectare și epurare a 

apelor uzate urbane). 

Prezentarea proiectului naţional 

“Îmbunătăţirea capacităţii 

autorităţii publice centrale în 

domeniul managementul apelor, 

în ceea ce privește planificarea, 

implementarea și raportarea 

cerinţelor europene din 

domeniul apelor” derulat de 

Ministerul Mediului, Apelor și 

Pădurilor și Administraţia 

Naţională “Apele Române” (cod 

SIPOCA).                          Aspecte 

rezultate din controlul legalităţii 

actelor administrative emise si 

adoptate de către autorităţile 

administraţiei publice locale

Importanța vaccinării antirabice 

a  carnasierelor domestice și 

sălbatice. 

14-17.11.2022 Cursuri  Institutul Național de Administrație (INA) on-line

Programul de formare 

specializată pentru numirea într-

o funcție de demnitate publică 

de prefect sau subprefect - 

modul Mangementul resurselor 

umane

24.11.2022 09:00 Ședința ordinară a Colegiului Prefectural
Sala Mare a Consiliului Județean 

Vâlcea
Raportul activităților Direcției 

Județene pentru Cultură Vâlcea

24.11.2022 13:00 Ședința ordinară a Comisiei de Dialog Social Vâlcea Instituția Prefectului sala nr. 2
Măsuri pentru stimularea forței 

de muncă în anul 2022

28.11.2022 Vizită de lucru în teren Comuna Sutești

Noiembrie



Noiembrie 29.11.2022 Comisia de siguranță rutieră

Locație:  Instituția Prefectului Județul 

Vâlcea                                                                                              

Alte puncte de pe ordinea de zi a 

ședinței de lucru:                   Condițiile 

de asigurare menționate prin adresa 

Autorității de Supraveghere 

Financiară nr. 5931.1/15.06.2022, 

privind asigurarea pentru daune 

cauzate terților, respectiv persoanelor 

aflate în interiorul autovehiculului cu 

ocazia desfășurării probei practice a 

examenului                        Schimbarea 

titularei Direcției Regim Permise de 

Conducere și Înmatriculare a 

Vehiculelor se înlocuiește cu Direcția 

Generală Regim Permise de 

Conducere și Înmatriculări. Titulatura 

Serviciului Public Comunitar Regim 

Permise de Conducere și 

Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul 

Instituției Prefectului Județul Vâlcea, 

nu a fost înlocuită           

Ordinea de zi:                   

Modificări aduse Ordinului nr. 

268/2010 privind procedura de 

examinare a candidaților pentru 

obținerea permisului de 

conducere                                

Modificările aduse Ordinului 

ministrului sănătății nr. 

1162/2010 privind aptitudinile 

fizice și mentale minime 

necesare pentru  conducerea 

unui autovehicul                            

Intrarea în vigoare a legii nr. 

267/2021 care vine în 

completarea OUG nr. 41/2016 

privind stabilirea unor măsuri de 

simplificare la nivelul 

administrației publice centrale                        


