
AGENDĂ

 SUBPREFECT VICTOR STĂNCULESCU

2023

Luna Ziua Ora Eveniment Locație Observații

Ianuarie 16.01.2023 15:00 Ședință extraordinară CJSU audioconferință

Prezentarea caracterului de  

,,extremă urgență” a lucrărilor 

de consolidare și punere în 

siguranță a  sectorului de drum 

național   DN 67, km 151+080 - 

151+180, pe raza localității 

Horezu, județul Vâlcea, afectat 

de o alunecare de teren activă 

produsă în data de 13.01.2023.

Prezentarea caracterului de  

,,extremă urgență” a lucrărilor 

de stopare a eroziunii mal stâng, 

pârâu Olănești, aval pod b.a. 

situat pe DN 64, km 126+668, pe 

raza localității Păușești – 

Măglași.

Completarea și modificarea 

listelor cu spațiile existente la 

nivelul județului Vâlcea pentru 

cazarea cetățenilor străini sau 

apatrizi 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



Luna Ziua Ora Eveniment Locație Observații

17.01.2023
Formare profesională - Institutul Național de Administrație 

(INA)

Finalizarea Programului de 

formare specializată pentru 

numirea într-o funcție de 

demnitate publică de prefect sau 

subprefect 

19.01.2023 Vizită de lucru în teren Oraș Bălcești

23.01.2023 Simpozion „Mica Unire a Principatelor Române” Căminul Cultural Păușești Simpozion tematic

24.01.2023
Ceremonie dedicată sărbătoririi Zilei Unirii Principatelor 

Române
Râmnicu Vâlcea

Eveniment desfășurat cu prilejul 

aniversării a 164 de  ani de la 

Unirea Principatelor Române

26.01.2023 09:00 Ședință ordinară Colegiul Prefectural
Sala Mare a Consiliului Județean 

Vâlcea

Raport privind activitatea Casei 

Județene de Pensii Vâlcea; 

Tematica și subiectele de pe 

ordinea de zi a ședințelor lunare 

ale Colegiului Prefectural

26.01.2023 13:00 Ședință ordinară Comisia de Dialog Social Vâlcea Instituția Prefectului Vâlcea sala 2

Patronatele și dialogul 

economico-social. Reflecții și 

perspective ale 

antreprenoriatului pentru anul 

2023; Regulamentul- cadru 

privind constituirea și 

funcționarea comisiei de dialog 

social la nivelul județului Vâlcea

30.01.2023 Vizită de lucru în teren Comuna Diculești

31.01.2023 Vizită de lucru în teren Comuna Făurești

Ianuarie



Luna Ziua Ora Eveniment Locație Observații

Ianuarie 31.01.2023 14:00 Ședință extraordinară CJSU audioconferință                                                                                

Aprobarea caracterului de 

„extremă urgență” a executării 

lucrărilor de refacere pentru 

unele obiective de infrastructură 

aflate în administrarea 

Consiliului Județean Vâlcea, 

afectate de calamități naturale în 

anul 2023.    Completarea și 

modificarea listelor cu spațiile 

existente la nivelul județului 

Vâlcea pentru cazarea 

cetățenilor străini sau apatrizi 

aflați în situații deosebite, intrați 

în România și care provin din 

zona conflictului armat din 

Ucraina.  Aprobarea procedurilor 

necesare efectuării transportului 

rutier pentru persoanele 

provenite din zona conflictului 

armat din Ucraina.


