
INSTITUŢIA PREFECTULUI- JUDEŢUL BACĂU 
Colegiul prefectural                   
                                              

 
 PROIECT HOTĂRÂRE  nr. 2 

Data :28.02.2019  
 

pentru aprobarea  Planului  de acţiuni pe anul 2019, pentru realizarea în judeţul 
Bacău a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2018-2020  

Colegiul Prefectural al Judeţului Bacău întrunit în şedinţă în data 
de28.02.2019, conform Ordinului Prefectului nr. 83/6.02.2019; 

Având în vedere: 
- materialul  prezentat de  Serviciul Strategii și Programe din cadrul Instituției 
Prefectului judet Bacau  privind Planul  de acţiuni pe anul 2019, pentru realizarea în 
judeţul Bacău a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2018-2020 ; 
-prevederile art.12-13 din Hotărârea Guvernului Romaniei nr. 460/2006 pentru 
aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul si instituţia 
prefectului. 
-prevederile art.4 si art.22 din Legea nr.340/2004, privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art.19 din Regulamentul de funcţionare al 
Colegiului Prefectural al Judeţului Bacău aprobat prin Ordinul Prefectului 
nr.252/23.11.2015; 

În temeiul art.7 din anexa nr.3 din HG nr.460/2006 pentru aplicarea unor 
prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1 – Se aprobă  ”  Planul  de acţiuni pe anul 2019, pentru realizarea în judeţul 
Bacău a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2018-2020 ” 
Art. 2  Conducătorii Serviciilor Publice Deconcentrate şi ale celorlalte servicii ale 
ministerelor şi organelor centrale, vor intreprinde măsurile necesare pentru realizarea 
integrală şi la termenele stabilite a măsurilor cuprinse în ”Planul de acţiuni pe anul 
2019 pentru realizarea în judeţul Bacău a obiectivelor cuprinse în Programul de 
Guvernare 2018-2020 ” 
Art. 3 Trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare ,conducătorii Serviciilor 
Publice Deconcentrate şi ale celorlalte servicii ale ministerelor şi organelor centrale 
comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Bacau stadiul implementării Planului de 
acţiuni al Judeţului Bacau pe anul 2019.  
Art.4 Secretariatul tehnic al Colegiului Prefectural va comunica prezenta hotărâre 
membrilor Colegiului Prefectural  . 
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