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                  R O M A N I A        Ex. 2. 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
       INSTITU IA PREFECTULUI 
       JUDE UL CARAŞ–SEVERIN 

 
 

O R D I N  
privind reactualizarea la nivelul jude ului Cara -Severin a Comisiilor locale de identificare, 

delimitare şi constituire a perimetrelor de ameliorare 
 
 

Având în vedere prevederile Legii nr.100/2010 privind împădurirea terenurilor 
degradate; 

inând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr.1257/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, 
func ionarea şi atribu iile comisiilor de specialişti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de 
ameliorare; 

Luând în considerare propunerile formulate de către Directorul executiv al Direc iei 
pentru Agricultură Jude eană Caraş-Severin referitoare la actualizarea componen ei comisiilor 
locale de identificare, delimitare i constituire a perimetrelor de ameliorare, conform adreselor 
nr.1.126/31.01.2018 i nr.1.296/06.02.2018; 

Văzând Referatul cu propunere de emitere a Ordinului Prefectului privind modificarea 
Anexei la Ordinul Prefectului nr.13/09.01.2017 privind reactualizarea Comisiilor locale de 
identificare, delimitare şi constituire a perimetrelor de ameliorare nr. 4/2.556/12.02.2018; 

În temeiul art. 26, alin.(1) din Legea nr.340/2004, privind prefectul şi institu ia 
prefectului republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

Prefectul Jude ului Caraş-Severin, emite prezentul 
 

 
O R D I N : 

 
 

Art. 1. Se reactualizează, la nivelul jude ului Cara -Severin, Comisiile locale de 
identificare, delimitare şi constituire a perimetrelor de ameliorare, conform Anexei care face 
parte integrantă din prezentul Ordin. 

Art. 2. (1) Comisiile înfiin ate potrivit art.1 vor func iona i î i vor îndeplini obligaiile 
ce le revin, în conformitate cu prevederile Legii nr.100/2010 i ale Regulamentului privind 
stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrul de ameliorare, func ionarea i atribu iile 
comisiilor de speciali ti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, aprobat prin 
H.G. nr.1257/2011.  

           (2) În cazul zonelor cu interes special pentru ameliorarea condi iilor de mediu sau 
pentru protejarea acestora prin ac iuni de împădurire, din comisii vor face parte i speciali ti din 
Ministerul Mediului i Pădurilor. 

Art.3. Primarii unită ilor administrativ-teritoriale din jude ul Caraş-Severin vor aduce la 
cunoştin ă publică prevederile prezentului Ordin prin afişare la avizierul primăriei iar 
conducătorii institu iilor/unită ilor nominalizate vor comunica salaria ilor proprii, Ordinul şi 
principalele atribu ii ce le revin pentru ducere la îndeplinire. 

Art.4. Prezentul Ordin intră în vigoare la data comunicării iar cu aceeaşi dată Ordinul 
Prefectului nr.13/09.01.2017 privind reactualizarea Comisiilor locale de identificare, delimitare 
i constituire a perimetrelor de ameliorare, cu modificările ulterioare, se revocă.      
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Art.5. Prezentul Ordin se transmite prin grija Serviciului Dezvoltare Economică şi 
Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate din cadrul Institu iei Prefectului - Jude ul 
Caraş-Severin, Serviciului Verificarea Legalită ii Actelor, a Aplicării Actelor Normative şi 
Contenciosul Administrativ, Ministerului Afacerilor Interne, Direc iei pentru Agricultură 
Jude eană Caraş-Severin, primarilor unită ilor administrativ-teritoriale din jude ul Caraş-
Severin, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin, Direc iei Silvice Caraş-
Severin, Gărzii Forestiere a Jude ului Caraş-Severin, Agen iei pentru Protec ia Mediului Caraş-
Severin, Unită ii de Administrare Caraş-Severin a A.N. de Îmbunătă iri Funciare, Institutului 
Na ional de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură ”Marin Drăcea”- Colectivul de Cercetare 
Caransebe  i Oficiului de Studii Pedologice i Agrochimice Timi . 

 
 
               P R E F E C T, 
 

     Matei LUPU     
  
 
                     

              SERVICIUL VERIFICAREA LEGALITĂŢII  
       ACTELOR, A APLICĂRII ACTELOR   
           NORMATIVE ŞI CONTENCIOSUL          
                        ADMINISTRATIV, 

                    ŞEF SERVICIU, 
                
                 Liliana TURCOANE 
 
 
          SERVICIUL DEZVOLTARE ECONOMICĂ  

          ŞI MONITORIZAREA  SERVICIILOR  
    PUBLICE  DECONCENTRATE 

                                                                                                ŞEF SERVICIU, 
 
                                                                                                DORAN Ion 
 
 

                          DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ               
                                    JUDEŢEANĂ CARAŞ-SEVERIN 
                                  DIRECTOR EXECUTIV, 

       
                                        ZARCULA Marius 
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