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

O R D I N 
privind constituirea Comisiei de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi 

au fost realizate şi între inute şan urile şi rigolele în localită i, pentru asigurarea sec iunilor de 
scurgere a apelor mari. 

 
 Având în vedere „Programul ac iunii de verificare a modului în care au fost salubrizate 
cursurile de apă şi au fost realizate şi între inute şan urile şi rigolele în localită i, pentru asigurarea 
sec iunilor de scurgere a apelor mari”, transmis de către Ministerul Apelor şi Pădurilor prin adresa 
nr.50.196/ID/14.03.2018, înregistrată la Institu ia Prefectului – Jude ul Caraş-Severin cu nr.4.396/ 
15.03.2018, 
 Luând în considerare prevederile art.19, alin.(1), lit.a) şi alin.(2) din Legea nr.340/2004, 
privind prefectul şi institu ia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
precum şi ale art.6, alin.(1), pct.1, lit.b) din HGR nr.460/2006, pentru aplicarea unor prevederi ale 
Legii nr.340/2004, privind prefectul şi institu ia prefectului, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 inând seama de propunerile formulate de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Caraş-
Severin prin adresa nr.1.335/21.03.2018, Garda Na ională de Mediu – Comisariatul Jude ean Caraş-
Severin prin adresa nr.585/CJCS/20.03.2018 şi Garda Forestieră Jude eană Caraş-Severin prin 
adresa nr.553/20.03.2018 precum şi de „Programul privind ac iunile de verificare a salubrizării 
cursurilor de apă şi realizarea şi între inerea şan urilor şi rigolelor în localită i, desfăşurate la nivelul 
unită ilor administrativ teritoriale” întocmit de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Caraş-
Severin, 
 Văzând Referatul Serviciului Dezvoltare Economică şi Monitorizarea Serviciilor Publice 
Deconcentrate din cadrul Institu iei Prefectului – Jude ul Caraş-Severin nr.4/4.878/23.03.2018, 
privind propunerea de emitere Ordin Prefect privind constituirea Comisiei de verificare a modului 
în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi între inute şan urile şi rigolele în 
localită i, pentru asigurarea sec iunilor de scurgere a apelor mari, 
 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. (1). Se constituie Comisia de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile 
de apă şi au fost realizate şi între inute şan urile şi rigolele în localită i, pentru asigurarea sec iunilor 
de scurgere a apelor mari, în următoarea componen ă: 
 - Mitruş Mihai   - Sistemul de Gospodărire a Apelor Caraş-Severin 

- Blujdea Remus Gabriel - Garda Na ională de Mediu – Comisariatul Jude ean Caraş- 
- Matală Teodor Cristian - Garda Forestieră Jude eană Caraş-Severin 
- Petrica Cristian Tiberiu - Institu ia Prefectului – Jude ul Caraş-Severin, reprezentant  

desemnat de către Preşedintele Comitetului Jude ean Caraş- 
Severin pentru Situa ii de Urgen ă. 

- Anănu ă Cristina  - Institu ia Prefectului – Jude ul Caraş-Severin, reprezentant  
desemnat de către Preşedintele Comitetului Jude ean Caraş- 
Severin pentru Situa ii de Urgen ă, Înlocuitor. 

  (2). În func ie de posibilită i, la ac iunile de verificare a modului în care au fost 
salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi între inute şan urile şi rigolele în localită i, pentru 
asigurarea sec iunilor de scurgere a apelor mari vor participa şi reprezentan i de la Administra ia  
Bazinală de Apă Banat, Inspec ia Teritorială a Apelor. 
 Art.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu „Programul ac iunii de verificare a 
modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi între inute şan urile şi 
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rigolele în localită i, pentru asigurarea sec iunilor de scurgere a apelor mari”, întocmit de către 
Comitetului Ministerial pentru Situa ii de Urgen ă din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor şi 
transmis institu iilor/unită ii nominalizate la art.1 cu adresa Institu iei Prefectului – Jude ul Caraş-
Severin nr.4/4.396/20.03.2018. 
 Art.3.  Deplasarea Comisiei de verificare pe teren se va realiza conform Programului stabilit 
de comun acord de către membrii acesteia. 
 Art.4.  Comisia de verificare va întocmi un Proces-Verbal ce va fi înaintat, până cel târziu la 
data de 10.05.2018, de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Caraş-Severin, Centrului Operativ 
pentru Situa ii de Urgen ă din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor. 
 Art.5.  Prezentul Ordin intră în vigoare la data comunicării şi 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 din cadrul Institu iei Prefectului - Jude ul Caraş-
Severin, conducătorilor institu iilor/unită ii ce au reprezentan i în Comisie, precum şi Ministerului 
Afacerilor Interne. 
 

P R E F E C T, 
 
              Matei LUPU                               S U B P R E F E C T, 
 
                Cătălin-Ionu  HOGEA 
       
                                                         

     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  
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