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HOTĂRȂREA NR.1 / 23.06.2021 

privind aprobarea Programului orientativ de activitate al 

Colegiului Prefectural al Judeţului Galaţi ȋn perioada iunie-decembrie 2021 

 

 

Colegiul Prefectural al Judeţului Galaţi 
 

-având în vedere prevederile: 

- art. 267 alin. (6) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 6 alin. (2) lit. f) din HG nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor 

prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-în temeiul art. 8 din Regulamentul de funcţionare a Colegiului Prefectural al Judeţului 
Galaţi 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se aprobă Programul orientativ de activitate al Colegiului Prefectural al 

Judeţului Galaţi ȋn perioada iunie-decembrie 2021, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică membrilor și invitaților Colegiului Prefectural al 

Judeţului Galaţi de către Secretariatul Colegiului. 
 

 

PREFECT, 

Gabriel-Aurelian PANAITESCU 
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                        Anexă la Hotărârea nr. 1/2021 

PROGRAM ORIENTATIV DE ACTIVITATE  

AL COLEGIULUI PREFECTURAL AL JUDEŢULUI GALAŢI 

ÎN PERIOADA IUNIE-DECEMBRIE 2021 

Luna Tematica Responsabil 

Iunie Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului orientativ 
de activitate al Colegiului Prefectural al județului Galați în 
perioada iunie-decembrie 2021 

Instituția Prefectului Județul 
Galați 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni pe 
anul 2021 pentru realizarea în județul Galați a obiectivelor 
cuprinse în Programul de guvernare 

Instituția Prefectului Județul 
Galați 

Informare privind verificarea, de către colectivul constituit 
prin Ordinul Prefectului nr. 156/10.05.2021, a modului în care 

au fost salubrizate cursurile de apă și au fost realizate și 
întreținute șanțurile și rigolele în localități, pentru asigurarea 
secțiunii de scurgere a apelor mari 

Sistemul de Gospodărire a 
Apelor Galați 

Iulie Informare cu privire la derularea campaniei de vaccinare 

împotriva COVID-19, în semestrul I al anului curent, la nivelul 

unităților administrativ teritoriale din județul Galați. Măsuri și 
propuneri, după caz, pentru continuarea în condiții optime a 
campaniei de vaccinare  

Direcția de Sănătate Publică 
Galați 

Raport de activitate al Casei Județene de Pensii Galați în 

semestrul I 2021 

Casa Județeană de Pensii 
Galați 

Informare cu privire la organizarea  și desfășurarea 
Examenelor naționale pentru elevii din învățământul 
preuniversitar și a Examenului de bacalaureat pentru 
absolvenții din învățământul liceal, în județul Galați, sesiunea 
iunie – iulie 2021. Analiză comparativă cu anii precedenți. 
Situații deosebite semnalate, după caz.  

Inspectoratul Scolar 

Județean Galați 

August Informare cu privire la măsurile dispuse la nivelul 
Inspectoratului Școlar Județean în vederea începerii în 

Inspectoratul Școlar 
Județean Galați 
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condiţii optime a anului şcolar 2021-2022. Situația autorizării 
unităților de învățământ din cele 65 de unități administrativ 

teritoriale ale județului. Situația nominală a unităților școlare 
neautorizate și cauzele neautorizări 

 

Informare cu privire la finalizarea lucrărilor în campania 
agricolă de vară. Pregătirea campaniei agricole de toamnă. 
Rezultatul evaluării pagubelor cauzate de fenomenele meteo 
periculoase pe anul agricol în curs. Acțiuni realizate, măsuri 
dispuse, propuneri. Analiză comparativă cu anul agricol 
precedent 

Direcția pentru Agricultură 
Județeană Galați 

 

Informare  cu privire la acțiunile de control derulate și 
rezultatele obținute de  către  Comisariatul Județean pentru  
Protecția  Consumatorilor  Galați , în  primele 7 luni ale anului 
curent , conform Programului de Guvernare. Analiză 
comparativă cu aceeași perioadă a anului precedent 

Comisariatul Județean 
pentru Protecția 
Consumatorilor 

Septembrie Analiza gestiunii beneficiilor de asistență socială acordate în 

județul Galați în semestrul I 2021 

Agenția Județeană pentru 
Plăți și Inspecție Socială 
Galați 

Stadiul implementării măsurilor reglementate în sprijinul 
angajaților și angajatorilor, în vederea combaterii efectelor 
produse ca urmare a pandemiei generată de virusul SARS-

CoV-2 

Agenția Județeană pentru 
Ocuparea Forței de Muncă 
Galați 

Informare cu privire la activitatea de îndrumare, consiliere și 
controlul angajatorilor privind respectarea prevederilor legale 

în scopul asigurării securității și sănătății în muncă a 
lucrătorilor 

Inspectoratul Teritorial de 

Muncă Galați 

Octombrie Starea infracțională și contravențională în pădurile de stat 
administrate de Direcția Silvică Galați - informare cu privire la 

măsurile luate pentru reducerea presiunii asupra pădurilor 

Direcția Silvică Galați 

Informare privind acțiunile desfășurate și rezultatele obținute 
de către lucrătorii Inspectoratului de Poliție Județean Galați 
pentru diminuarea ilegalităților îndreptate împotriva fondului 
forestier  

Inspectoratul de Poliție 
Județean Galați 

Noiembrie Informare cu privire la realizarea măsurilor asiguratorii pe 

perioada sezonului rece, iarna 2021-2022, la nivelul județului 
Galați 

Instituția Prefectului – 

județul Galați 
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Informare cu privire la activitatea de certificare finală a 
calităţii seminţelor şi materialului săditor în vederea 
comercializării 

Inspectoratul Teritorial 

pentru Calitatea Semințelor 
și Materialului Săditor Galați 

Informare cu privire la stadiul înregistrărilor sistematice ale 

imobilelor în județul Galați 
Oficiul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Galați 

Decembrie Plan de măsuri și acțiuni sanitare veterinare ce vor fi 
întreprinse în județul Galați pentru protejarea sănătății 
cetățenilor în perioada premergătoare Sărbatorilor de iarnă 

Direcţia Sanitară Veterinară 
şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Galați 

Informare cu privire la măsurile de asigurare și menținere a 
gradului de siguranță a cetățenilor în perioada sărbătorilor de 
iarnă, 2019-2020. Activitățile realizate pentru verificarea 
legalității desfășurării operațiunilor cu articole pirotehnice de 
către persoane fizice sau juridice, în perioada sărbătorilor de 
iarnă 

Inspectoratul Județean de 
Poliție Galați  

Inspectoratul Județean de 
Jandarmi  Galați 
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