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                             R O M Â N I A       Ex.2. 

               MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI-JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

 

 

 

O R D I N 

privind constituirea Comisiei de specialitate pentru constatarea şi evaluarea pagubelor înregistrate şi 

raportate de către UAT Gârnic, judeţul Caraş-Severin, urmare a precipitaţiilor abundente (ploi) din 

perioada 20-21.05.2020 

 

 

 

Având în vedere prevederile Cap.I art.1 alin.(3) lit.a) şi b), Cap.II art.20 alin.(3) pct.A lit.v),  

Cap VI art.107 alin.(1) şi (2), art.1 alin.(2) din Anexa nr.9 şi ale Anexei nr.11 la „Regulamentul privind 

gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect 

producerea de inundaţii, secetă hidrologică precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, 

poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră”, aprobat prin Ordinul comun 

al Ministrului Apelor şi Pădurilor şi al Ministrului Afacerilor Interne nr.459/78/2019. 

 Ţinând seama de:  

- Raportul operativ nr.1/21.05.2020 privind efectele fenomenelor hidrometeorologice 

periculoase produse în 20.05. - 21.05.2020 întocmit de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă  Caraş-Severin, Grup de Suport Tehnic, Sistemul de Gospodărire a Apelor Caraş-Severin; 

- Raportul operativ nr.1006/21.05.2020 şi Procesul-verbal de calamităţi nr. 1005/21.05.2020 

întocmite şi transmise de Comuna Gârnic; 

 - Raportul operativ nr.1237/21.05.2020 al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” 

al Judeţului Caraş-Severin;  

Văzând Referatul Serviciului Dezvoltare Economică şi Monitorizarea Serviciilor Publice 

Deconcentrate nr.4/9066/25.05.2020 precum şi adresele: Consiliului Judeţean Caraş-Severin – Arhitect 

Şef – Serviciul Disciplina în Construcţii, Cadastru şi Gestiunea Localităţilor nr.1323/25.05.2020, 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin nr.1674517/25.05.2020, 

Inspectoratului Judeţean în Construcţii Caraş-Severin nr.6358/25.05.2020  şi Sistemului de Gospodărire 

a Apelor Caraş-Severin nr.2065/07.25.05.2020; 

 În temeiul prevederilor Cap.VI art.275 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prefectul Judeţului Caraş-Severin, emite prezentul 

 

 

 

O R D I N: 

 

 

 

Art.1. (1) Se constituie Comisia de specialitate pentru constatarea şi evaluarea pagubelor 

înregistrate şi raportate de către UAT Gârnic, judeţul Caraş-Severin, urmare a precipitaţiilor abundente 

(ploi) din perioada 20-21.05.2020  la DJ 517 A, DC 49, străzi comunale şi ziduri de sprijin la case, în 

următoarea componenţă:  

- Anănuţă Cristina  - Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, Serviciul  

Dezvoltare Economică şi Monitorizarea Serviciilor Publice  

Deconcentrate. 

- Bălan Carmen  - Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, Serviciul  

Dezvoltare Economică şi Monitorizarea Serviciilor Publice  

Deconcentrate, Înlocuitor. 

- Novac Roxana  - Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Arhitect Şef, Serviciul  

Disciplina în Construcţii, Cadastru şi Gestiunea Localităţilor. 

- Ponta Roxana Cristina - Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Arhitect Şef, Serviciul  

           Disciplina în Construcţii, Cadastru şi Gestiunea Localităţilor,  

Înlocuitor. 

- Drăghici Lucia  - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului  

Caraş-Severin. 
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- Zamăneagră Daniel  - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului  

Caraş-Severin, Înlocuitor. 

- Păunescu Dumitru  - Inspectoratul Judeţean în Construcţii Caraş-Severin.  

- Cebuc Eugen           - Inspectoratul Judeţean în Construcţii Caraş-Severin, Înlocuitor. 

- Burileanu Longin Gicu - Inspectoratul Judeţean în Construcţii Caraş-Severin, Înlocuitor. 

- Ciglenean Stelian  - Sistemul de Gospodărire a Apelor Caraş-Severin.  

- Mandachi Miliana  - Sistemul de Gospodărire a Apelor Caraş-Severin, Înlocuitor. 

                        (2) Comisia nominalizată la alin.(1) va fi coordonată de către reprezentantul Instituţiei 

Prefectului – Judeţul Caraş-Severin. 

Art.2. Comisia va verifica la nivelul UAT Gârnic, existenţa şi transmiterea „Raportului 

operativ” privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase, conform prevederilor Cap.II 

art.21 alin.(3) pct. A lit.ai) şi ale art.1 lit.a) din Anexa nr.8 la „Regulamentul privind gestionarea 

situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea 

de inundaţii, secetă hidrologică precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări 

accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră”, aprobat prin Ordinul comun al 

Ministrului Apelor şi Pădurilor şi al Ministrului Afacerilor Interne nr.459/78/2019. 

Art.3. Comisia de constatare şi evaluare a pagubelor va întocmi un proces-verbal, prin 

validarea, centralizarea şi evaluarea datelor raportate înregistrate şi raportate de către UAT Gârnic, 

judeţul Caraş-Severin, urmare a precipitaţiilor abundente (ploi) din perioada 20-21.05.2020 la DJ 517 A, 

DC 49, străzi comunale şi ziduri de sprijin la case, iar persoanele nominalizate în Comisie au obligaţia 

asumării procesului-verbal, pe baza experienţei şi a cunoştinţelor tehnice/profesionale deţinute, în 

conformitate cu prevederile Cap VI art.107 alin.(3) şi (4) şi Anexei nr.11 la Regulamentul susmenţionat.  

Art.4. (1) Validarea, centralizarea şi evaluarea pagubelor se va face în strânsă corelare cu starea 

fizică a obiectivelor afectate, iar în procesul-verbal întocmit de către comisia de constatare şi evaluare, 

se vor stabili următoarele: 

• lungimea (km) drumului judeţean care trebuie refăcut;  

• lungimea (km) zidului de sprijin la drumul comunal care trebuie refăcut;  

• lungimea (km) a străzilor comunale şi a zidurilor de sprijin a caselor care trebuie 

refăcute;  

• alte obiective afectate; 

• valoarea pagubelor pe obiectiv afectat şi tip de material (lei); 

• cauzele care au produs aceste pagube; 

• alte date considerate necesare de către comisie. 

            (2) Primarul UAT Gârnic, Preşedintele Comitetului local pentru situaţii de urgenţă, va 

pune la dispoziţia reprezentanţilor Comisiei, situaţia centralizată a pagubelor înregistrate urmare a 

precipitaţiilor abundente (ploi) din perioada 20-21.05.2020 la DJ 517 A, DC 49, străzi comunale şi 

ziduri de sprijin la case. 

Art.5. (1) Comisia nominalizată la art.1 va întocmi Procesul-Verbal privind constatarea şi 

evaluarea pagubelor produse în perioada 20-21.05.2020, în conformitate cu Anexa nr.11 la 

„Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice 

periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică precum şi incidente/accidente la 

construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră”, 

aprobat prin Ordinul comun al Ministrului Apelor şi Pădurilor şi al Ministrului Afacerilor Interne 

nr.459/78/2019, care va conţine datele stabilite conform verificărilor în teren la nivelul localităţii 

afectate de fenomenele hidrometeorologice.  

           (2) Procesul-verbal va fi semnat şi de către Primarul UAT Gârnic precum şi de 

reprezentantul desemnat de către Direcţia de Drumuri Judeţene Caraş-Severin care se va deplasa 

împreună cu membrii Comisiei pentru prezentarea efectelor produse de precipitaţiile abundente (ploi) 

din perioada 20-21.05.2020,  la DJ 517 A, iar câte un exemplar va fi înaintat Instituţiei Prefectului – 

Judeţul Caraş-Severin, Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

„Semenic” al Judeţului Caraş-Severin, Inspectoratului Judeţean în Construcţii Caraş-Severin, Sistemului 

de Gospodărire a Apelor Caraş-Severin de către reprezentanţii acestor instituţii în Comisie, respectiv 

Primarului unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia se află obiectivele afectate şi Direcţiei de 

Drumuri Judeţene Caraş-Severin.  

Art.6. De asemenea, Comisia va consemna în procesul-verbal întocmit la nivelul UAT Gârnic, 

faptul că, valorile pentru refacerea obiectivelor afectate sunt estimative, iar pentru stabilirea valorii 

finale de reabilitare a infrastructurii afectate vor fi elaborate studii tehnice / studii de fezabilitate prin 

grija proprietarului / deţinătorului / administratorului, conform alin.(2) din Nota la Anexa nr.11 din 

Regulamentul susmenţionat.  
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Art.7. Prezentul Ordin intră în vigoare la data comunicării şi se transmite prin grija Serviciului 

Dezvoltare Economică şi Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate din cadrul Instituţiei 

Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, Serviciului Verificarea Legalităţii Actelor, a Aplicării Actelor 

Normative şi Contenciosul Administrativ din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş – Severin, 

Primarului unităţii administrativ-teritoriale Gârnic, conducătorilor instituţiilor ce au reprezentanţi în 

Comisie pentru comunicare persoanelor nominalizate, Preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, 

Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Generală pentru Relaţiile cu Instituţiile Prefectului. 

 

   P R E F E C T, 

                    

               Cristian GÂFU                                                       S U B P R E F E C T,  

 

            Elena-Adriana SĂRĂOR 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR.182. 

DIN 26.05.2020. 
D:\MyDocuments\ORDINE\2020\Mai_Iunie\Ordin_evaluare_pagube_UAT_Gârnic_mai_2020.doc, CB\CP-3 ex. 

Ex.1: Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, SVLAAANCA 

Ex.2: Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, SDEMSPD 

Ex.3: Ministerul Afacerilor Interne, Direcţia Generală pentru Relaţiile cu Instituţiile Prefectului.  

Ex.3: multiplicat în  ___ exemplare pentru transmitere la: Conducerile instituţiilor care au reprezentanţi în Comisii, pentru 

comunicare acestora precum și Primarului UAT Gârnic  


