ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

Ex._______.

ORDIN
privind constituirea Comisiei mixte de verificare a modului în care au fost salubrizate
cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi,
pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari
Având în vedere „Programul acţiunii de verificare a modului în care au fost salubrizate
cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea
secţiunilor de scurgere a apelor mari”, transmis de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
prin adresa nr. 189.372/DMRISB/26.04.2021, înregistrată la Instituţia Prefectului – Judeţul CaraşSeverin cu nr. 7.513/ 29.04.2021;
Văzând prevederile Ordinului ministrului apelor şi pădurilor şi al ministrului afacerilor
interne nr.459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului 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;
Luând în considerare prevederile art. 6 alin. (1) pct. 1 lit. b) din HGR nr. 906/2020 pentru
punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare precum și prevederile art. 252 alin. (1) lit. e), art. 253 lit. a) și
art. 258 lit. f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările completările
ulterioare;
Ţinând seama de propunerile formulate de către Sistemul de Gospodărire a Apelor CaraşSeverin prin adresa nr.1771/05.05.2021, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean CaraşSeverin prin adresa nr. 864//GM/CJCS/04.05.2021 şi Garda Forestieră Judeţeană Caraş-Severin prin
adresa nr.902/05.05.2021 precum şi de „Programul privind acţiunile de verificare a salubrizării
cursurilor de apă şi realizarea şi întreţinerea şanţurilor şi rigolelor în localităţi, desfăşurate la nivelul
unităţilor administrativ teritoriale Caraș-Severin”, propus de către Sistemul de Gospodărire a Apelor
Caraş-Severin și transmis prin adresa nr.1772/05.05.2021;
Văzând Referatul Serviciului Dezvoltare Economică şi Monitorizarea Serviciilor Publice
Deconcentrate din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin nr.4/7.759/06.05.2021,
privind propunerea de emitere Ordin Prefect privind constituirea Comisiei mixte de verificare a
modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi
rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari;
În temeiul art. 275 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
completările ulterioare;
Prefectul Judeţului Caraş-Severin, emite prezentul
O R D I N:
Art.1. Se constituie Comisia mixtă de verificare a modului în care au fost salubrizate
cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea
secţiunilor de scurgere a apelor mari, în următoarea componenţă:
- Mitruș Mihai
- Sistemul de Gospodărire a Apelor Caraş-Severin
- Coman Vasile
- Sistemul de Gospodărire a Apelor Caraş-Severin, înlocuitor
- Sferle Mircea Dumitru
- Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean CaraşSeverin
- Bădescu Mihaela Mona
- Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean CaraşSeverin, înlocuitor
- Stoican Laura Gabriela
- Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean CaraşSeverin, înlocuitor
- Furdi Elena
- Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean CaraşSeverin, înlocuitor
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- Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean CaraşSeverin, înlocuitor
- Simonovici Miladin
- Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean CaraşSeverin, înlocuitor
- Dreve Maria Senina
- Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean CaraşSeverin, înlocuitor
- Tencuse Victoria Elena
- Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean CaraşIuliana
Severin, înlocuitor
- Bona Alexandrina
- Garda Forestieră Judeţeană Caraş-Severin
- Trainoschi Nicolae
- Garda Forestieră Judeţeană Caraş-Severin, înlocuitor
- Petrica Cristian
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, reprezentant
desemnat de către Preşedintele Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin
- Bălan Carmen
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin,reprezentant
desemnat de către Preşedintele Comitetului Judeţean CaraşSeverin pentru Situaţii de Urgenţă, înlocuitor.
- Anănuță Cristina
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin,reprezentant
desemnat de către Preşedintele Comitetului Judeţean CaraşSeverin pentru Situaţii de Urgenţă, înlocuitor.
Art.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu „Programul acţiunii de verificare a
modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi
rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari”, întocmit de către
Comitetul Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi
Pădurilor şi transmis instituţiilor/unităţiilor nominalizate la art.1 cu adresa Instituţiei Prefectului –
Judeţul Caraş-Severin nr.4/7.513/04.05.2021.
Art.3. (1) Deplasarea în teren a Comisiei mixte de verificare se va realiza în perioada
10.05.2021 - 04.06.2021 conform ”Programului privind acţiunile de verificare a salubrizării
cursurilor de apă şi realizarea şi întreţinerea şanţurilor şi rigolelor în localităţi, desfăşurate la nivelul
unităţilor administrativ teritoriale Caraș-Severin”, propus de către Sistemul de Gospodărire a Apelor
Caraş-Severin și transmis prin adresa nr.1772/05.05.2021.
(2) Programul va fi stabilit de comun acord de către membrii Comisiei iar în cadrul
controalelor se va verifica în principal:
(a). modul în care au fost realizate măsurile şi lucrările stabilite la verificările
efectuate în anul 2020;
(b). existenţa depozitelor de deşeuri şi de material lemnos pe malurile şi în albiile
cursurilor de apă precum şi în secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor, care prin antrenare pot
conduce la obturarea scurgerii;
(c). existenţa depozitelor de material lemnos pe formaţiunile torenţiale din apropierea
zonelor locuite;
(d). modul în care au fost realizate/întreţinute şanţurile şi rigolele de scurgere a
apelor pluviale în localităţi precum şi cursurile de apă pe raza localităţilor;
(e). verificarea zonelor nesalubrizate de pe cursurile de apă unde s-au produs
inundații în anul 2020 (inclusiv cele semnalate de autoritățile publice locale) și stadiul măsurilor și
lucrărilor de remediere realizate.
(f). măsuri dispuse pentru remedierea deficiențelor.
Art.4. (1). Deficiențele constatate însoțite de măsuri și responsabilități, vor face obiectul
unui Proces Verbal elaborat sub coordonarea directorului Sistemului de Gospodărire a Apelor
Caraș-Severin, șeful Grupului de Suport Tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de
inundații, fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă
hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe
cursurile de apă. Procesul Verbal va fi aprobat de Prefectul Județului Caraș-Severin în calitate de
Președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.
(2). Un exemplar al Procesului Verbal va fi transmis, până cel mai târziu la data de
18 iunie 2021, prin grija directorului Sistemului de Gospodărire a Apelor Caraş-Severin către
Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.
- Catana Titiana
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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
Instituţiei Prefectului - Judeţul Caraş-Severin, Serviciului Verificarea Legalităţii Actelor, a Aplicării
Actelor Normative şi Contenciosul Administrativ din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul CaraşSeverin, conducătorilor instituţiilor/unităţiilor ce au reprezentanţi în Comisie, precum şi
Ministerului Afacerilor Interne, Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului.
P R E F E C T,
Cristian GÂFU
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,
Ramona JULA
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Ex.1: Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, SVLAAANCA
Ex.2: Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, SDEMSPD
Ex.3: Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului.
Ex.3: multiplicat în 3 exemplare pentru transmitere la:
Ex.3/1 – 3/3: Conducerile instituţiilor/unităţii care au reprezentanţi în Comisie.
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