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COLEGIUL PREFECTURAL 
 

HOTĂRÂRE 
 
 Colegiul Prefectural întrunit în şedinţa din data de 12.02.2018, conform Ordinului Prefectului 
Judeţului Olt nr. 57/06.02.2018 în temeiul prevederilor  art. 22 din Legea nr. 340/2004 privind 
prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor art. 10 
din Regulamentul de funcţionare a Colegiului Prefectural, adoptă următoarea 
 
 

HOTĂRÂRE: 
 
 

     Art.1 Se aprobă raportul Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt la dezvoltarea economico-
socială a judeţului în anul 2017. 
      Art. 2 Se aprobă raportul privind acţiunile întreprinse în perioada 2015-2017 şi evaluarea 
rezultatelor prin intermediul datelor furnizate de staţia de monitorizare a calităţii aerului. 

        Art. 3 Se aprobă Informarea privind derularea Programului pentru şcoli al României în 
perioada 2017-2023- luna ianuarie 2017 la nivelul județului Olt 

             Art. 4 Se aprobă raportul de activitate al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt pe 
anul 2017. 
              Art. 5   Se aprobă raportul de activitate al Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt pe anul 2017.      

       Art. 6 Se aprobă desfăşurarea acţiunii de monitorizare a stării de sănătate a populaţiei şi  
elevilor judeţului de către DSP Olt şi ISJ Olt astfel: - DSP Olt va lua toate măsurile necesare ce 
se impun pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu gripă( acţiuni de informare, legătura permanentă 
cu copiii şi părinţii, eventuale focare, transmiterea şi mediatizarea către toate instituţiile 
publice din judeţ a măsurile de prevenţie). Începând cu data de 16.02.2018 în fiecare vineri a 
săptămânii se va transmite Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt un raport privind starea de 
sănătate a populaţiei care va cuprinde numărul total de îmbolnăviri, existenţa unui posibil 
focar, măsurile dispuse. 

           - ISJ Olt va lua legătura cu medicii unităţilor de învăţământ pentru a cunoaşte situaţia 
exactă a numărului de îmbolnăviri cu gripă în rândul elevilor, precum şi mediatizarea 
măsurilor de igienă personală în rândul elevilor şi părinţilor. 

          Art. 7 Secretariatul Colegiului Prefectural va comunica instituţiilor interesate prezenta 
Hotărâre. 

P R E F E C T 
Petre – Silviu NEACŞU 
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