ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR
INTERNE
INSTITU IA PREFECTULUI
JUDE UL CARAŞ-SEVERIN

Ex. 2.

ORDIN
privind reorganizarea echipelor mixte ce vor efectua controale, conform competen elor legale, în
locurile şi/sau în mediile în care se produc, se comercializează, se utilizează sau se consumă
substan e şi/sau produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătă ii, altele decât cele
reglementate.
Având în vedere prevederile Ordinului comun al Ministrului Sănătă ii, Ministrului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministrului Administra iei şi Internelor, Preşedintelui
Autorită ii Na ionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguran a Alimentelor, Ministrului Finan elor
Publice şi Preşedintelui Autorită ii Na ionale pentru Protec ia Consumatorilor nr.
121/37/1.647/43/8/1/239/2011, pentru constituirea echipelor mixte ce vor efectua controale,
conform competen elor legale, în locurile şi/sau în mediile în care se produc, se comercializează,
se utilizează sau se consumă substan e şi/sau produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare
sănătă ii, altele decât cele reglementate,
Luând în considerare Referatul nr.4/1350/22.01.2018 al Serviciului Dezvoltare Economică
şi Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate precum i adresele nr.4080/10.01.2018 a
Inspectoratului de Poli ie Jude ean Caraş-Severin, nr.182/09.01.2018 a Direcției de Sănătate
Publică a Județului Cara -Severin, nr.181/08.01.2018 a Direc iei pentru Agricultură Jude eană
nr.1.126/25.03.2015, nr.61/12.01.2018 a Comisariatului Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor
Caraş-Severin şi nr.142/15.01.2018 a Direc iei Sanitară Veterinară şi pentru Siguran a Alimentelor
Caraş-Severin,
În temeiul prevederilor 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
ORDIN:
Art. 1. Se reorganizează echipa mixtă ce va efectua controale, conform competen elor
legale, în locurile şi/sau în mediile în care se produc, se comercializează, se utilizează sau se
consumă substan e şi/sau produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătă ii, altele decât cele
reglementate, în următoarea componen ă:
- Surugiu Nicolaie Mirel
- Comisar Şef, Inspectoratul de Poli ie Jude ean
Caraş-Severin
- Iftime Ioan Mihai
- Inspector sanitar, Direc ia de Sănătate Publică
a Jude ului Caraş-Severin
- Gîju Flavius
- Consilier superior, Direc ia pentru Agricultură
Jude eană Caraş-Severin
- Scorobete Isabelle Camelia - Comisar ef Adjunct, Comisariatul Jude ean
pentru Protec ia Consumatorilor Caraş-Severin
- Ungur Cristian
- Medic, Consilier Compartiment
Farmacovigilenta, Direc ia Sanitară Veterinară
şi pentru Siguran a Alimentelor Caraş-Severin
Art.2. În situa ia în care din motive obiective membrii echipei mixte nu pot participa la
ac iunile de control planificate, aceştia vor fi suplini i de reprezentan i ai institu iilor nominalizate
la art.1 astfel:
- Bîrdeanu Ion Mihai
- Subcomisar, Inspectoratul de Poli ie Jude ean
Caraş-Severin
- Sa ec Ioan
- Inspector sanitar, Direc ia de Sănătate Publică
a Jude ului Caraş-Severin
- Bugariu Remus
- Consilier superior, Direc ia pentru Agricultură
Jude eană Caraş-Severin
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- Comisar superior, Comisariatul Jude ean
pentru Protec ia Consumatorilor Caraş-Severin
- Gavrila Emanuel
- Medic, Consilier SCIET, Direc ia Sanitară
Veterinară şi pentru Siguran a Alimentelor
Caraş-Severin
Art.3. Echipa mixtă îşi desfăşoară activitatea de control, pe baza unui plan de ac iune
privind activită ile de control desfăşurate la nivelul jude ului Caraş-Severin, elaborat de către
Inspectoratul de Poli ie Jude ean Caraş-Severin, în conformitate cu prevederile art.2 alin.(2) din
Ordinul comun nr. 121/37/1.647/43/8/1/239/2011.
Art.4. Rapoartele ac iunilor realizate se întocmesc şi se semnează de către membrii
echipei mixte de control şi se transmit semestrial, de către Institu ia Prefectului - Jude ul CaraşSeverin, Ministerului Afacerilor Interne.
Art.5. În cazul schimbării unor persoane din func iile de inute, institu iile nominalizate în
echipele mixte vor informa Institu ia Prefectului – Jude ul Caraş-Severin pentru emiterea unui
Ordin de reactualizare.
Art.6. Prezentul Ordin intră în vigoare la data comunicării, iar cu aceeaşi dată Ordinul
Prefectului nr.108/29.04.2015 privind reorganizarea echipelor mixte ce vor efectua controale,
conform competen elor legale, în locurile şi/sau în mediile în care se produc, se comercializează,
se utilizează sau se consumă substan e şi/sau produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare
sănătă ii, altele decât cele reglementate, se revocă.
Art.7. Prezentul Ordin se transmite prin grija Serviciului Dezvoltare Economică şi
Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate din cadrul Institu iei Prefectului - Jude ul CaraşSeverin, reprezentan ilor institu iilor nominalizate în echipele mixte de control, Serviciului
Verificarea Legalită ii Actelor, a Aplicării Actelor Normative şi Contenciosul Administrativ din
cadrul Institu iei Prefectului - Jude ul Caraş-Severin, precum şi Ministerului Afacerilor Interne.
- Cerbu Marius

P R E F E C T,
Matei LUPU
S U B P R E F E C T,
Petrică-Ionu -Sebastian PUREC
Avizat:
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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Ex.1: Institu ia Prefectului – Jude ul Caraş-Severin, SVLAAANCA
Ex.2: Institu ia Prefectului – Jude ul Caraş-Severin, SDEMSPD
Ex.3: Ministerul Afacerilor Interne, Direc ia Generală pentru Rela iile cu Institu iile Prefectului.
Ex.3: scanat pentru transmitere pe e-mail la Institu iile care
au reprezentan i în echipele mixte de control..
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