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COMUNICAT DE PRESĂ  
 

 

 Prin Ordinul nr.315/13.07.2021, prefectul județului Suceava, Iulian Cimpoeșu, a convocat, astăzi, 

30.07.2021, ședința Colegiului Prefectural de la nivelul Județului Suceava, cu următoarea ordine de zi: 

 

1. Evaluarea Planului de acțiuni pentru realizarea în județul Suceava a obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 2020 - 2024, la semestrul I 2021, prezentat de prefectul județului 

Suceava, Iulian Cimpoeșu 

2. Comportarea lucrărilor hidrotehnice aflate în administrarea SGA Suceava în urma 

manifestării fenomenelor meteo-hidrologice periculoase. Obiective de investiții pentru anul 

2021, punct prezentat de Gabriel-Bogdan Piticari, director al Sistemului de Gospodărire a Apelor 

Suceava. 

La primul punct pe ordinea de zi, prefectul județului Suceava, Iulian Cimpoeșu, a prezentat o sinteză a 

Planului de acţiuni pentru anul 2021 în vederea realizării în judeţul Suceava a obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 2020-2024. Planul a fost prezentat și aprobat în ședința 

Colegiului Prefectural din luna martie. 

Planul de acţiuni pentru anul 2021 în vederea realizării în judeţul Suceava a obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 2020-2024 a fost structurat pe 15 capitole și cuprinde 164 

obiective cu 508 acţiuni, propuse de serviciile publice deconcentrate, de alte instituții centrale organizate 

la nivel județean și de Consiliul județean Suceava. 

La data de  30 IUNIE , situaţia realizării acestora, se prezintă astfel: 

TOTAL  ACȚIUNI  508 , din care: 

-  337 acțiuni cu termen de realizare în anul 2021 , din care: 

-  29 acţiuni  REALIZATE la termen în semestrul I, din care: 

-  308 acțiuni  în curs de realizare în anul 2021 

- 162 acțiuni cu  termen PERMANENT sau vor continuă și în anii următori. 

- 9 acțiuni nerealizate la termenul propus în semestrul I 

Evaluarea planului a cuprins acțiuni din toate domeniile respectiv finanțe publice, investiții și 

proiecte europene, economie, antreprenoriat și turism, mediu, ape și păduri. activități silvice, infrastructură 

de transport, dezvoltare, lucrări publice și administraţie, agricultura, muncă și protecție socială, sănătate, 

educație, tineret și sport, cultură, afaceri interne și politică externă 
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