Programele și strategiile proprii realizate în anul 2015

1. Raportul anual 2014 privind starea socio-economică a judeţului Iaşi, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului şi ale
Hotărârii Guvernului României nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii
nr.340/ 2004 privind prefectul şi instituţia prefectului.
2. Planul anual 2015 de acţiuni pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în
Programul de Guvernare, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) pct. 1 lit. d) din
H.G. nr. 460/ 2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004.
3. Planul Județean de Acțiuni și Măsuri pentru Integrare Europeană și Intensificarea
Relațiilor Externe 2015, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) pct. 3 lit. a) din
H.G. nr. 460/ 2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004.
4. Evidența 2015 a acordurilor de parteneriat realizate cu organizații neguvernamentale și
alte instituții publice sau private.
5. Evidența 2015 a organizațiilor neguvernamentale din județul Iași (care au dorit să se
înscrie în aceasta).
6. Raport de monitorizare 2015 a riscurilor la corupție la nivelul Instituției Prefectului –
Județul iași, în conformitate cu OMAI nr. 86/2013.
7. Planul de relaţii internaţionale al Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi – 2015 și
Registrul rapoartelor de relații internaționale 2015.
8. Monografia economică și socială a județului Iași – 2014 – 2015.
9. Evidenţa 2014 a acordurilor, protocoalelor, convenţiilor, actelor de colaborare,
cooperare, asociere, înfrăţire ale unităţilor administrative - teritoriale din judeţul Iaşi
cu localităţi/regiuni din alte ţări.
10. Raport de monitorizare 2014 a Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor
Defavorizate.
11. Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând
minorității rome – Biroul județean pentru romi asigură secretariatul pentru Grupul de
Lucru Mixt responsabil de elaborarea Planului Județean de Măsuri conform H.G.
nr.18/2015.
12. Planul Strategic de Sprijinire a Autorităților Publice Locale în Contextul Autonomiei
Locale
13. Colegiul Prefectural
14. Consiliul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice
15. Comisia de Dialog Social
16. Consiliul de Dezvoltare Economică

