COMUNICAT DE

PRESĂ

Joi, 24 aprilie 2014, cu începere de la ora 10:00, prin Ordinul Prefectului a fost
convocat Colegiul Prefectural în sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului - Judeţul Călăraşi.
Pe Ordinea de Zi au fost următoarele subiecte:
1. Dezbateri privind modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor
activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri şi prezentarea situaţiilor privind
eliberarea registrelor de zilieri.
2. Întreţinerea şi repararea sistemelor de desecare, exploatarea staţiilor de
desecare. Urmărirea obiectivelor de investiţii aflate în derulare şi propuneri de noi obiective de
reabilitări în amenajările de desecare.

Primul subiect al Ordinii de Zi a fost abordat de Răzvan MESEŞEANU, inspectorul şef al
Inspectoratului Teritorial de Muncă Călăraşi, care a prezentat o informare referitoare
la modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional
desfăşurate de zilieri şi prezentarea situaţiilor privind eliberarea registrelor de zilieri (a se
vedea materialul anexat). Domnia sa a precizat că printre noutăţile apărute în reglementarea
acestui domeniu se numără modificările introduse de Legea nr. 18/2014, care va intra în
vigoare începând cu data de 17 iunie 2014. Una din modificările aduse de această lege este

aceea că la serviciile unui zilier pot apela doar persoanele juridice, persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. Tot Legea nr. 18/2014
prevede faptul că instituţiile publice nu au calitatea de beneficiari ai serviciilor unui zilier, cu
excepţia serviciilor de gospodărie comunală gestionate direct de consiliile locale, cum ar fi:
sere, spaţii verzi şi grădini zoologice.
Cel de-al doilea subiect a fost abordat de Stelian PŞANU, consilier în cadrul Agenţiei
Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare – filiala judeţeană Călăraşi, care a prezentat o
informare privind „Întreţinerea şi repararea sistemelor de desecare, exploatarea staţiilor de
desecare. Urmărirea obiectivelor de investiţii aflate în derulare şi propuneri de noi obiective
de reabilitări în amenajările de desecare” ( material anexat).
La final, Prefectul judeţului Călăraşi a ţinut să precizeze reprezentanţilor A.N.I.F – filiala
judeţeană Călăraşi, I.S.U. „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi şi S.G.A. Călăraşi să urmărească
cu atenţie posibila extindere de cod galben de ploi şi către judeţul Călăraşi pentru a interveni
prompt în înlăturarea consecinţelor fenomenelor meteo-hidrologice.
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