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PROGRAM DE ACTIVITATE A COLEGIULUI PREFECTURAL  

AL JUDEŢULUI GALAŢI ÎN ANUL 2023 

Luna Tematica Responsabil 

Ianuarie Aprobarea Programului de activitate a Colegiului Prefectural al 

judeţului Galaţi în anul 2023 

Instituția Prefectului 

Județul Galați 

Februarie Aprobarea Planului de acţiuni, pe anul 2023, pentru realizarea în 

judeţul Galaţi a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 

Instituția Prefectului 

Județul Galați 

Analiza gestiunii beneficiilor de asistenţă socială acordate în judeţul 

Galaţi în anul 2022 

Agenţia Judeţeană pentru 

Plăţi şi Inspecţie Socială 

Galaţi 

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 în anul 

2022 

Inspectoratul Teritorial de 

Muncă Galați 

Martie Analiza activităţilor de asigurare / restabilire a ordinii publice la 

nivelul judeţului Galaţi în anul 2022 

Inspectoratul Județean de 

Jandarmi  Galați 

Informare privind situaţia virozelor respiratorii ȋnregistrate la nivelul 

judeţului Galaţi ȋn sezonul rece 2022-2023 

Direcţia de Sănătate 

Publică Galaţi 

Informare privind rezultatele parţiale ale recensământului 

populaţiei şi locuinţelor din anul 2022 

Direcţia Judeţeană pentru 

Statistică Galaţi 

Aprilie Informare privind acţiunile de monitorizare şi control ȋntreprinse ȋn 

perioada Sărbatorilor Pascale ȋn vederea prevenirii apariţiei unor 

eventuale ȋmbolnăviri determinate de consumul de alimente  

Direcţia Sanitară 

Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor 

Informare cu privire la derularea Programelor naționale de sănătate 

la nivelul județului Galaţi ȋn primul trimestru al anului curent 

Casa Judeţeană de 

Asigurări de Sănătate 

Galaţi 

Analiza factorilor de mediu la nivelul judeţului Galaţi în primul 

trimestru al anului curent. Obiective programate pentru perioada 

următoare. 

Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Galaţi 
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Mai Informare cu privire la acțiunile desfășurate pentru îmbunătățirea 

serviciilor destinate contribuabililor de către Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Galaţi 

Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Galaţi 

Informare cu privire la situaţia infrastructurii de îmbunătăţiri 

funciare de la nivelul judeţului Galaţi. Proiecte de investiţii realizate 

sau în curs de derulare 

Filiala Teritorială de 

Îmbunătăţiri Funciare 

Galaţi 

Informare cu privire la rezultatul evaluării pagubelor cauzate de 

fenomenele meteo periculoase ȋn anul 2022  

Direcția pentru Agricultură 

Județeană Galați 

Iunie Informare cu privire la salubrizarea localităţilor din judeţul Galaţi. 

Situaţii deosebite, măsuri dispuse 

Comisariatul Judeţean al 

Gărzii Naţionale de Mediu 

Informare privind acordarea subvenţiilor în sectorul agricol în 

judeţul Galaţi  

Agenţia de Plăţi şi 

Intervenţie pentru 

Agricultură Galaţi  

Informare privind verificarea 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 organizarea  și desfășurarea Examenelor 

naționale pentru elevii din învățământul preuniversitar și a 

Examenului de bacalaureat pentru absolvenții din învățământul 

liceal, în județul Galați. Analiză comparativă cu anii precedenți 

Inspectoratul Scolar 

Județean Galați  

Informare privind activitatea desfăşurată ȋn primul semestru al 

anului curent de către Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea 

Semințelor și Materialului Săditor Galați 

Inspectoratul Teritorial 

pentru Calitatea 

Semințelor și Materialului 

Săditor Galați 

August Informare cu privire la măsurile dispuse în vederea începerii în 

condiţii optime a anului şcolar 2023-2024. Situația autorizării 

unităților de învățământ din cele 65 de unități administrativ 

teritoriale ale județului. Situația nominală a unităților școlare 

neautorizate și cauzele neautorizării 

Inspectoratul Școlar 

Județean Galați 

 

Informare privind activitatea desfăşurată de Comisariatul Județean 

pentru Protecția Consumatorilor Galaţi în primele şapte luni ale 

anului 2023  

Comisariatul Județean 

pentru Protecția 

Consumatorilor Galaţi 

Septembrie Raport de activitate al Casei Județene de Pensii Galați în primele 

opt luni ale anului curent 

Casa Județeană de Pensii 

Galați 
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Informare privind activitatea desfăşurată de Agenția Județeană 

pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați în primele opt luni ale 

anului curent 

Agenția Județeană pentru 

Ocuparea Forței de Muncă 

Galați 

Informare privind activitatea desfăşurată de Direcţia Judeţeană de 

Sport Galați în primele opt luni ale anului curent 

Direcţia Judeţeană de 

Sport Galaţi 

Octombrie Informare cu privire la activitatea desfăşurată de către 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi în primele nouă luni 

ale anului curent. 

Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă Galaţi 

Informare cu privire la activitatea desfăşurată de către Direcţia 

Silvică ȋn primele nouă luni ale anului curent 

Direcţia Silvică Galaţi 

Informare privind activitatea desfăşurată de Direcţia Judeţeană 

pentru Cultură Galaţi în primele nouă luni ale anului curent 

Direcţia Judeţeană pentru 

Cultură Galaţi 

Noiembrie Informare cu privire la realizarea măsurilor asiguratorii pe perioada 

sezonului rece 2023-2024 la nivelul județului Galați 

Instituția Prefectului 

Județul Galați 

Informare privind activitatea desfăşurată pentru supravegherea si 

controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea şi combaterea 

migraţiei ilegale şi a faptelor specifice criminalităţii transfrontaliere 

în zona de competenţă 

Serviciul Teritorial al 

Poliţiei de Frontieră Galaţi 

Informare privind implementarea tehnică şi financiară a Fondului 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) la nivelul 

judeţului Galaţi  

Oficiul Judeţean pentru 

Finanţarea Investiţiilor 

Rurale  

Decembrie Program de măsuri privind acţiunile de monitorizare şi control  ce 

vor fi ȋntreprinse în perioada Sărbatorilor de iarnă ȋn vederea 

prevenirii apariţiei unor eventuale ȋmbolnăviri determinate de 

consumul de alimente 

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 2023-

2024  

Inspectoratul Județean de 

Poliție Galați  
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