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                  R O M A N I A        Ex.  2  . 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

       INSTITUŢIA PREFECTULUI 

       JUDEŢUL CARAŞ–SEVERIN 

 

 

O R D I N  

privind reactualizarea la nivelul județului Caraș-Severin a Comisiilor locale de identificare, 

delimitare şi constituire a perimetrelor de ameliorare 

 

 

Având în vedere prevederile Legii nr.100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr.1257/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, 

funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de 

ameliorare; 

Luând în considerare propunerile formulate de către Directorul Executiv al Direcţiei pentru 

Agricultură Judeţeană Caraş-Severin referitoare la actualizarea componenței comisiilor locale de 

identificare, delimitare și constituire a perimetrelor de ameliorare, conform adresei nr. 

6803/11.11.2021; 

Văzând Referatul Serviciului Afaceri Europene, Coordonare Instituțională și Situații de 

Urgență nr. 10/18825/16.11.2021 cu propunerea de emitere a Ordinului Prefectului privind 

reactualizarea la nivelul județului Caraș-Severin a Comisiilor locale de identificare, delimitare şi 
constituire a perimetrelor de ameliorare,  

Având în vedere prevederile art. 275 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

          Prefectul Județului Caraș-Severin, numit prin Hotărârea Guvernului nr. 180/2021, 

emite prezentul 

 

 

 

O R D I N : 
 

 

Art. 1. Se reactualizează, la nivelul județului Caraș-Severin, Comisiile locale de identificare, 

delimitare şi constituire a perimetrelor de ameliorare, conform Anexei care face parte integrantă din 

prezentul Ordin. 

Art. 2. (1) Comisiile înființate potrivit art.1 vor funcționa și își vor îndeplini obligațiile ce le 

revin, în conformitate cu prevederile Legii nr.100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate, 

cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului privind stabilirea grupelor de 

terenuri care intră în perimetrul de ameliorare, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialiști, 
constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, aprobat prin H.G. nr.1257/2011.  

           (2) În cazul zonelor cu interes special pentru ameliorarea condițiilor de mediu sau 

pentru protejarea acestora prin acțiuni de împădurire, din comisii vor face parte și specialiști din 

Ministerul Mediului,Apelor și Pădurilor. 

Art.3. Primarii unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin vor aduce la 

cunoştinţă publică prevederile prezentului Ordin prin afişare la avizierul primăriei, iar conducătorii 

instituţiilor/unităților nominalizate vor comunica salariaţilor proprii, Ordinul şi principalele atribuţii 

ce le revin pentru ducere la îndeplinire. 

Art.4. Începând cu data comunicării prezentului Ordin, Ordinul Prefectului nr. 
69/02.03.2021 privind reactualizarea la nivelul judeţului Caraş-Severin a Comisiilor locale de 

identificare, delimitare și constituire a perimetrelor de ameliorare, se revocă.      

 



 
2 

 

Art.5. Prezentul Ordin se transmite prin grija Serviciului Afaceri Europene, Coordonare 

Instituțională și Situații de Urgență din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Caraş-Severin, 

Serviciului Verificarea Legalităţii Actelor, a Aplicării Actelor Normative şi Contenciosul 

Administrativ, Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Generală pentru Relaţiile cu Instituţiile 
Prefectului precum și instituțiilor/autorităților care au reprezentant/reprezentanți în Comisiile locale 

de identificare, delimitare şi constituire a perimetrelor de ameliorare. 

 

   P R E F E C T, 

                   

            GÂFU CRISTIAN 

        CONTRASEMNEAZĂ: 

                         p. SECRETAR GENERAL 

                        ŞEF SERVICIU, 

                

                         TURCOANE LILIANA 

       

  

         AVIZAT: 

             Consilier juridic, 

 

        URSU DOREL ADRIAN 

 

 

                                 SERVICIUL AFACERI EUROPENE, COORDONARE  

                          INSTITUŢIONALĂ ŞI SITUAŢII DE URGENŢĂ 

                                                                                             p ŞEF SERVICIU, 

                         CONSILIER, 

 

             JULA RAMONA 

 

 

   DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ  

                                      JUDEŢEANĂ CARAŞ-SEVERIN 

                                  DIRECTOR EXECUTIV, 

       

                                         BORUGĂ SORIN 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nr.   372   . 

Din   18.11.2021. 
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Ex.1: Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, SVLAAANCA 

Ex.2: Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, SAECISU 
Ex.3: Ministerul Afacerilor Interne, DGRIP 

Ex.3: Scanat  pentru transmitere pe e-mail la instituţiile/unităţile care au reprezentanţi în Comisiile locale  precum şi celor 77 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin 

Ex.4:Direcția pentru Agricultură Județeană Caraș-Severin 
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