COMUNICAT DE

PRESĂ

Joi, 25 iunie 2015, cu începere de la ora 10:00, prin Ordinul Prefectului a fost convocat Colegiul
Prefectural în sala de şedinţe a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi.
Pe Ordinea de Zi au fost următoarele subiecte:
1. Sinteza măsurilor comune întreprinse pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a
personalului didactic şi prevenirea delicvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de
învăţământ

preuniversitar,

la

nivelul

judeţului Călăraşi, în cursul anului şcolar
2014 - 2015.
2. Starea culturală din judeţului
Călăraşi în anul 2015.
3. Starea de salubrizare a cursurilor
de apă şi a localităţilor din judeţul Călăraşi.
Şedinţa

a

fost

prezidată

de

Prefectul judeţului Călăraşi, George IACOB, conform prevederilor art. 3 alin (2) din Regulamentul de
funcţionare a Colegiului Prefectural.
Primul subiect al Ordinii de Zi a fost abordat de Marian IORGA, inspector şef în cadrul I.P.J.
Călăraşi, care a prezentat o „Informare privind sinteza activităţilor desfăşurate în cadrul Planului
Teritorial Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic
şi prevenirea delicvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ
preuniversitar, la nivelul judeţului Călăraşi, în cursul anului şcolar 2014 – 2015”. Conform celor
enunţate de domnia sa, un aspect important l-a constituit întărirea colaborării inter-instituţionale şi
operativitatea informărilor dintre I.P.J. Călăraşi şi I.Ş.J Călăraşi, cu privire la evenimentele sesizate şi
măsurile dispuse în perioada anului şcolar 2014 — 2015.
Cel de-al doilea subiect a fost abordat de prof. dr. Sorin DANCIU, director executiv în cadrul
Direcţiei Judeţene pentru Cultură Călăraşi, a prezentat un material informativ privind proiectele
şi programele culturale din judeţul Călăraşi pentru anul 2015.
În continuare, la subiectul trei al Ordinii de Zi, Gheorghe GANEA, comisar în cadrul G.N.M.
Comisariatul Judeţean Călăraşi, a prezentat un material informativ privind starea de salubrizare a
cursurilor de apă şi a localităţilor din judeţul Călăraşi. Prin Ordinul Prefectului, echipe formate din
reprezentanţi ai G.N.M. Comisariatul Judeţean Călăraşi, I.S.U. „Barbu Ştirbei” Călăraşi, Instituţiei
Prefectului – Judeţul Călăraşi şi ai S.G.A. Călăraşi au efectuat controale comune pentru verificarea
stării de salubrizare a cursurilor de apă în perioada martie – aprilie 2015, la nivelul judeţului Călăraşi.

În urma acestei acţiuni în care au fost verificate 15 localităţi de pe teritoriul administrativ al
judeţului Călăraşi s-a constatat că starea şanţurilor şi rigolelor este corespunzătoare, neexistând
depozite de deşeuri, fiind asigurată secţiunea de scurgere a apelor mari.
Cu acest prilej, Prefectul judeţului Călăraşi, i-a invitat pe toţi cei de faţă să onoreze prin
implicare personală evenimentul prilejuit de sărbătorirea zilei de 26 Iunie - Ziua Drapelului Naţional.
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