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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 

de modificare ale art.1, art.2 alin.(1) şi alin.(4) pct.1, art.5 şi art.6 din Ordinul Prefectului nr.374/01.11.2019 privind  

reorganizarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 Având în vedere prevederile OUG nr.21/2004, privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; HGR nr.1.491/2004, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă,  

cu modificările şi completările ulterioare; HGR nr.1.492/2004, privind principiile de organizare, funcţionarea şi 

atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, cu modificările şi completările ulterioare; art.26 alin.(5)  din OG 

nr.42/2004, privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi 

completările ulterioare; HGR nr.846/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe 

termen mediu şi lung; HGR nr.557/2016, privind managementul tipurilor de risc; 

Văzând prevederile Cap.II pct.2.1. art.20, art.24 precum  şi ale  lit.c) art.29 din 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 nr.459/78/2019 al Ministrului Apelor şi Pădurilor şi 

Ministrului Afacerilor Interne; Ordinului comun nr.551/1.475/2006 al Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 

Rurale şi Ministrului Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi gestionarea 

riscurilor cauzate de căderile de grindină şi secetă severă, a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă în 

domeniul fitosanitar - invazii ale agenţilor de dăunare şi contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar şi a 

Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure; Ordinului nr.1.184/2006 al 

Ministrului Administraţiei şi Internelor, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de 

evacuare în situaţii de urgenţă; art.11 din „Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene 

meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice” aprobat prin Ordinul comun nr.97/63/2020 al 

Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministrului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare;  

Luând în considerare prevederile HGR nr.636/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în 

condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de către doamna Sărăor Elena-Adriana, ale 

Ordinului Prefectului Judeţului Caraş-Severin nr.281/01.09.2020 privind stabilirea şi delegarea atribuţiilor, domnului 

Paulescu Ioan-Anton, subprefect al judeţului Caraş-Severin precum şi urmare a schimbărilor survenite la nivelul unor 

instituţii/unităţi din judeţul Caraş-Severin, este necesară modificarea art.1, art.2 alin.(1) şi alin.(4) pct.1, art.5 şi art.6 din 

Ordinul Prefectului nr.374/01.11.2019 privind  reorganizarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-

Severin, cu modificările şi completările ulterioare;. 

Potrivit prevederilor art.15 din Ordinul Prefectului nr.374/01.11.2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin a primit nominalizări cu numirea şi/sau înlocuirea conducătorilor şi/sau a 

reprezentanţilor în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Grupurile de Suport Tehnic şi Centrul de conducere şi 

coordonare a evacuării, transmise de către instituţiile/unităţile, după cum urmează: Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin – adresa nr.1677031/03.09.2020, Sistemul de Gospodărire a Apelor 

Caraş-Severin – nr.3632/27.08.2020, CNCF „CFR” SA, Sucursala Regională de Căi Ferate Timişoara – nr.3/1/3/149/ 

11.08.2020. 

Având în vedere e-mailul înregistrat la Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin cu nr.15266/ 20.08.2020, 

prin care Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara a comunicat faptul că, în urma reorganizării Companiei 

Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, Secţia „Drumuri Naţionale” Caransebeş a preluat toate drumurile 

naţionale administrate de către Secţia „Drumuri Naţionale” Orşova pe raza judeţului Caraş-Severin, în componenţa 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin, a Grupurilor de Suport Tehnic şi a Centrului de 

conducere şi coordonare a evacuării, nu vor mai fi cuprinşi reprezentanţii Secţiei „Drumuri Naţionale” Orşova.  

Luând în considerare Referatul Serviciului Dezvoltare Economică şi Monitorizarea Serviciilor Publice 

Deconcentrate nr.4/_________/_______.2020, 

 În temeiul prevederilor art.249 alin. (3) precum şi ale art.275, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

             Prefectul Judeţului Caraş-Severin, emite prezentul 

 

O R D I N : 

 
 Art.I. Art.1 se modifică şi va avea următorul conţinut:  

Se actualizează componenţa Comitetului Judeţean Caraş-Severin pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în 

continuare CJSU, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezentul Ordin şi care înlocuieşte Anexa nr.1 la 

Ordinul Prefectului nr.374/01.11.2019 privind reorganizarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-

Severin, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Art.II. Art.2 alin.(1) se modifică şi va avea următorul conţinut: 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, în cadrul CJSU se reorganizează, pentru principalele situaţii de risc, 

componenţa Grupurilor de Suport Tehnic, ai căror membri au calitatea de consultanţi şi sunt coordonaţi de un membru 

al CJSU, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezentul Ordin şi care înlocuieşte Anexa nr.2 la Ordinul 

Prefectului nr.374/01.11.2019 privind reorganizarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Art.III. Art.2 alin.(4) pct.1 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

Centrul Operaţional asigură Secretariatul Tehnic Permanent prin personalul desemnat de către ISU „Semenic” 

al Judeţului Caraş-Severin, respectiv: 

1. Mălăescu Florin Şeful Secretariatului  - Şeful Centrului Operaţional Judeţean, ISU  

„Semenic” al Judeţului Caraş-Severin. 

Art.IV. Art.5 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

Se reorganizează Componenţa Centrului de conducere şi coordonare a evacuării conform Anexei nr.3, care 

face parte integrantă din prezentul Ordin şi care înlocuieşte Anexa nr.3 la Ordinul Prefectului nr.374/ 01.11.2019 privind 

reorganizarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.V. Art.6 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

Oficiul de relaţii cu presa şi publicul: 

Manofu Adrian – Ofiţer Specialist I, ISU „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin. 

Art.VI. Celelalte prevederi ale Ordinului Prefectului nr.374/01.11.2019, privind reorganizarea Comitetului 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin, rămân neschimbate. 

Art.VII. Prezentul ordin intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţa publică şi se transmite prin grija 

Serviciului Dezvoltare Economică şi Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate din cadrul Instituţiei Prefectului - 

Judeţul Caraş-Severin, membrilor CJSU Caraş-Severin, ai Grupurilor de Suport Tehnic ale CJSU Caraş-Severin, ai 

Centrului de conducere şi coordonare a evacuării, Serviciului Verificarea Legalităţii Actelor, a Aplicării Actelor 

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

Afacerilor Interne – Direcţia Generală pentru Relaţiile cu Instituţiile Prefectului precum şi Inspectoratului pentru Situaţii 

de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin. 

 

                  P R E F E C T, 
      

                  Cristian GÂFU                                                          

 S U B P R E F E C T, 
 

Ioan-Anton PAULESCU 

 

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 

 

          INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE 

URGENŢĂ „SEMENIC” AL JUDEŢULUI 

   CARAŞ -SEVERIN 

         Desemnat INSPECTOR ŞEF, 
 

    George COZARIUC 

 

 

 

NR.287. 
DIN 08.09.2020. 
D:\MyDocuments\OP_CJSU\2020\Septembrie\Ordin_CJSU_09_2020.doc, AC\CB-4 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: 

Ex.3/1 – 3/___: Instituţiilor/Unităţilor/Societăţilor comerciale care au reprezentanţi în CJSU, Grupuri de Suport Tehnic, CCCE. 

Ex.4: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin.  


