
         R O M Â N I A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

     
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI  JUDEŢUL TELEORMAN 
COLEGIUL PREFECTURAL AL JUDEŢULUI TELEORMAN 

 
H O T Ă R Â R E   

privind aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2019 pentru realizarea în 
judeţul Teleorman a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2018-2020 

 
 

Având în vedere: 
- propunerile transmise de către serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi 

ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate la nivelul judeţului 
Teleorman, Consiliul Județean Teleorman și primăriile din județ; 

- prevederile art. 4 alin.(1) şi ale art. 22 alin. (4) din Legea nr.340/2004 privind 
prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 12 - 13 din H.G. nr. 460/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, 

- referatul Serviciului Proiecte, Strategii şi Programe Guvernamentale, Dezvoltare 
Economică, Servicii Publice Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă şi Relaţii Internaţionale 
nr.3254 din  22.03.2019, 

Colegiul Prefectural al Judeţului Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară în data de                            
25 martie 2019, conform Ordinului Prefectului Judeţului Teleorman nr.159 din 21.03.2019, în 
temeiul art.7 din anexa 3 la H.G. nr. 460/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. – Se aprobă Planul de acțiuni pe anul 2019 pentru realizarea în judeţul 

Teleorman a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2018-2020. 
           Art.2. – Semestrial, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte 
organe ale administraţiei publice centrale organizate la nivelul judeţului Teleorman, Consiliul 
Județean Teleorman și primăriile din județ vor prezenta stadiul realizării acțiunilor cuprinse în 
planul aprobat la art.1. 

 Art.3.– Prezenta hotărâre se va comunica membrilor Colegiului Prefectural, 
Consiliului Județean Teleorman și primăriilor din județ și se va posta pe site-ul Instituției 
Prefectului Județul Teleorman, prin grija Secretariatului Colegiului Prefectural al Județului 
Teleorman. 

 
 

P R E F E C T 
Florinel DUMITRESCU 

 
 
 

ALEXANDRIA 

Nr.  3  din 25 martie 2019 


