
Nr. crt. Instituția care prezintă Luna Tematica generală propusă Tematica specifică

1

Instituția Prefectului - Județul Argeș Martie
Prezentarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea tematicii orientative a 

ședințelor Colegiului Prefectural Argeș, în anul 2021

Prezentarea modului de organizare 

și funcționare a ședințelor 

Colegiului Prefectural Argeș

2
Administrația Bazinală Argeș - Vedea

3 Inspectoratul de Jandarmi

4 Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Argeș

5 Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

6 Inspectoratul de Poliție Argeș

7 Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș

8 Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Argeș

9 Secția de Drumuri Naționale Argeș

10 Biroul Vamal de Interior Argeș

11 Registrul Comerțului Argeș

12 Direcția Silvică Argeș

13 Agenția Județeană de Protecția mediului

14 Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Argeș

15 Garda Forestieră - Biroul Județean Argeș

16 Agenția Națională a Zonei Montane

17 Oficiul Județean de Ameliorare și Reproducție în Zootehnie

18 Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Argeș

19 Agenția pentru Plăți și Intervenție pentru Agricultură Argeș

20 Inspectoratul Județean de Construcții Argeș

*pe parcursul anului tematica poate suferi modificări în urma solicitărilor membrilor Colegiuliu Prefectural sau în funcție de nevoi

- Informare privind modul de realizare a atribuțiilor din domeniul de 

competență; 

- Prezentarea obiectivelor și analizarea stadiului implementării programelor, 

politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune adoptate la nivel naționale, de la 

nivelul județului sau al localităților acestuia;

- Prezentarea nevoilor și dificultăților cu care se confruntă serviciul instituția;

- Măsuri propuse în vederea îmbunătățirii activității.

APRILIE

MAI

IUNIE

Prezentarea și discutarea temei 

specifice (va fi comunicată în luna 

programării, în funcție de specificul 

perioadei  și activitatea instituției la 

momentul respectiv).

- Informare privind modul de realizare a atribuțiilor din domeniul de 

competență; 

- Prezentarea obiectivelor și analizarea stadiului implementării programelor, 

politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune adoptate la nivel naționale, de la 

nivelul județului sau al localităților acestuia;

- Prezentarea nevoilor și dificultăților cu care se confruntă serviciul instituția;

- Măsuri propuse în vederea îmbunătățirii activității.

Prezentarea și discutarea temei 

specifice (va fi comunicată în luna 

programării, în funcție de specificul 

perioadei  și activitatea instituției la 

momentul respectiv).

- Informare privind modul de realizare a atribuțiilor din domeniul de 

competență; 

- Prezentarea obiectivelor și analizarea stadiului implementării programelor, 

politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune adoptate la nivel naționale, de la 

nivelul județului sau al localităților acestuia;

- Prezentarea nevoilor și dificultăților cu care se confruntă serviciul instituția;

- Măsuri propuse în vederea îmbunătățirii activității.

Prezentarea și discutarea temei 

specifice (va fi comunicată în luna 

programării, în funcție de specificul 

perioadei  și activitatea instituției la 

momentul respectiv).

TEMATICA ORIENTATIVĂ A ORDINII DE ZI A ȘEDINȚELOR COLEGIULUI PREFECTURAL ARGEȘ ÎN ANUL 2021

- Informare privind modul de realizare a atribuțiilor din domeniul de 

competență; 

- Prezentarea obiectivelor și analizarea stadiului implementării programelor, 

politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune adoptate la nivel naționale, de la 

nivelul județului sau al localităților acestuia;

- Prezentarea nevoilor și dificultăților cu care se confruntă serviciul instituția;

- Măsuri propuse în vederea îmbunătățirii activității.

IULIE

Prezentarea și discutarea temei 

specifice (va fi comunicată în luna 

programării, în funcție de specificul 

perioadei  și activitatea instituției la 

momentul respectiv).



21 Inspectoratul Școlar Județean Argeș

22 Inspectoratul Teritorial de Muncă

23 Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă

24 Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Argeș

25 Casa Județeană de Pensii

26 Direcția Județeană de Statistică

27 Direcția pentru Agricultură Județeană Argeș

28 Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare - Filiala Județeană Argeș

29 Inspectoratul pentru Calitata Semințelor și Materialului Săditor Argeș

30 Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Argeș

31 Direcția Județeană pentru Sport și Tineret

32 Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural

33 Serviciul Județean de Metrologie Legală

34 Compania Națioanală pentru Controlul Cazanelor

35 Direcția Județeană a Arhivelor Naționale

36 Serviciul Județean de Ambulanță Argeș

37 Direcția de Sănătate Publică Argeș

38 Casa Județeană de Asigurări de Sănătate

39 Casa de Cultură a Studenților

40 Inspectoratul pentru Situații de Urgență

41 Inspectoratul de Stat pentru Control în Transport Rutier

42 Registrul Auto Român

43 Agenția Teritorială A.R.R. Argeș

SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

NOIEMBRIE

- Informare privind modul de realizare a atribuțiilor din domeniul de 

competență; 

- Prezentarea obiectivelor și analizarea stadiului implementării programelor, 

politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune adoptate la nivel naționale, de la 

nivelul județului sau al localităților acestuia;

- Prezentarea nevoilor și dificultăților cu care se confruntă serviciul instituția;

- Măsuri propuse în vederea îmbunătățirii activității.

AUGUST

- Informare privind modul de realizare a atribuțiilor din domeniul de 

competență; 

- Prezentarea obiectivelor și analizarea stadiului implementării programelor, 

politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune adoptate la nivel naționale, de la 

nivelul județului sau al localităților acestuia;

- Prezentarea nevoilor și dificultăților cu care se confruntă serviciul instituția;

- Măsuri propuse în vederea îmbunătățirii activității.

Prezentarea și discutarea temei 

specifice (va fi comunicată în luna 

programării, în funcție de specificul 

perioadei  și activitatea instituției la 

momentul respectiv).

Decembrie

Prezentarea și discutarea temei 

specifice (va fi comunicată în luna 

programării, în funcție de specificul 

perioadei  și activitatea instituției la 

momentul respectiv).

- Informare privind modul de realizare a atribuțiilor din domeniul de 

competență; 

- Prezentarea obiectivelor și analizarea stadiului implementării programelor, 

politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune adoptate la nivel naționale, de la 

nivelul județului sau al localităților acestuia;

- Prezentarea nevoilor și dificultăților cu care se confruntă serviciul instituția;

- Măsuri propuse în vederea îmbunătățirii activității.

Prezentarea și discutarea temei 

specifice (va fi comunicată în luna 

programării, în funcție de specificul 

perioadei  și activitatea instituției la 

momentul respectiv).

- Informare privind modul de realizare a atribuțiilor din domeniul de 

competență; 

- Prezentarea obiectivelor și analizarea stadiului implementării programelor, 

politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune adoptate la nivel naționale, de la 

nivelul județului sau al localităților acestuia;

- Prezentarea nevoilor și dificultăților cu care se confruntă serviciul instituția;

- Măsuri propuse în vederea îmbunătățirii activității.

Prezentarea și discutarea temei 

specifice (va fi comunicată în luna 

programării, în funcție de specificul 

perioadei  și activitatea instituției la 

momentul respectiv).

- Informare privind modul de realizare a atribuțiilor din domeniul de 

competență; 

- Prezentarea obiectivelor și analizarea stadiului implementării programelor, 

politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune adoptate la nivel naționale, de la 

nivelul județului sau al localităților acestuia;

- Prezentarea nevoilor și dificultăților cu care se confruntă serviciul instituția;

- Măsuri propuse în vederea îmbunătățirii activității.

Prezentarea și discutarea temei 

specifice (va fi comunicată în luna 

programării, în funcție de specificul 

perioadei  și activitatea instituției la 

momentul respectiv).



44 Garnizoana Pitești

45 Centrul Militar Argeș

46 Structura Teritorială pentru Probleme Speciale

47 Agenția Națională a Rezervelor de Stat


