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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 modificarea Anexei nr.1 la Ordinul Prefectului nr.267/09.08.2021 privind reactualizarea 

componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin 

 

 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; OUG nr.80/2021, privind modificarea 

şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al 

apărării împotriva incendiilor; 

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;  

Ţinând seama de prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;  

Luând în considerare Referatul Serviciului Afaceri Europene, Coordonare Instituţională şi 

Situaţii de Urgenţă nr.10/2540/11.02.2022, prevederile HGR nr.174/2022 privind eliberarea 

domnului Gâfu Cristian din funcția de prefect al Județului Caraș-Severin, HGR nr.177/2022 

privind eliberarea domnului Bognar Iosif-Atila din funcţia de subprefect al judeţului Caraş-

Severin,  HGR nr.179/2022 privind numirea domnului Dragomir Ioan în funcția de prefect al 

Județului Caraș-Severin, HGR nr.182/2022 privind numirea domnului Gâfu Cristian în funcția de 

subprefect al Județului Caraș-Severin, HGR nr.183/2022 privind numirea domnului Muntean 

Alin-Cuzma în funcția de subprefect al Județului Caraș-Severin este necesară modificarea Anexei 

nr.1 la Ordinul Prefectului nr.267/09.08. 2021, privind reactualizarea componenţei Comitetului 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin; 

Văzând modificările survenite la nivelul unor instituţii/unităţi din judeţul Caraş-Severin, în 

conformitate cu adresele de numire şi/sau înlocuire a conducătorilor şi/sau a reprezentanţilor în 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, respectiv: nr.2111863/20.12.2021 de la 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Semenic” al Județului Caraș-Severin, nr.12277/14.10. 

2021 – Inspectoratul Județean în Construcții Caraș-Severin, nr.22553/20.10.2021 și nr.24291/15. 

11.2021 – Consiliul Județean Caraș-Severin, e-mailul din data de 16.09.2021 – Direcția pentru 

Agricultură Județeană Caraș-Severin, nr.I-9/22.09.2021 – Centrul Militar Județean Caraș-Severin, 

e-mailul din data de 11.02.2022 – Direcția de Drumuri Județene Caraș-Severin; 
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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 din Ordinul Prefectului Județului Caraș-Severin nr.267/09.08.2021 se 

modifică și va avea următorul cuprins:  

Se modifică Anexa nr.1 la Ordinul Prefectului Județului Caraș-Severin nr.267/09.08.2021, 

Componenţa Comitetului Judeţean Caraş-Severin pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în 

continuare CJSU, conform Anexei, care face parte integrantă din prezentul Ordin şi care 

înlocuieşte Anexa nr.1 la Ordinul Prefectului nr.267/09.08.2021 privind  reactualizarea 

componenței Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin. 

 Art. II. Celelalte prevederi ale Ordinului Prefectului Județului Caraș-Severin 

nr.267/09.08.2021 rămân neschimbate. 

Art. III. Prezentul ordin intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţa publică, se 

comunică membrilor CJSU Caraş-Severin, 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, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin și se 

publică pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin. 

 

 P R E F E C T, 

                 

        DRAGOMIR IOAN                         CONTRASEMNEAZĂ: 

               SECRETAR GENERAL 

                     

             GHEJU SORIN-CORNELIU 

        

                AVIZAT: 

                      ȘEF SERVICIU, 

 

                 TURCOANE LILIANA 

 

                                         SERVICIUL AFACERI EUROPENE,  

               COORDONARE INSTITUŢIONALĂ ŞI  

                SITUAŢII DE URGENŢĂ 

                                                                                            ŞEF SERVICIU, 

        

                                                                                           JULA RAMONA 

 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII     

      DE URGENŢĂ „SEMENIC” AL       

      JUDEŢULUI CARAŞ -SEVERIN 

                     (Î) INSPECTOR ŞEF, 

 

                     IONICĂ IONEL-DORU 
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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, Direcţia Generală pentru Relaţiile cu Instituţiile Prefectului.  

Ex.3: multiplicat în ____exemplare pentru transmitere la: 

Ex.3/1 – 3/___: Instituţiilor care au reprezentanţi în CJSU 

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