
Comitetul Special Constituit/Colectivul de Analiză Tehnică 
 

Este un organism consultativ, fără personalitate juridică ce 
funcționează pe lângă Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu și are 
următoarele atribuții: 

- participă la procesul de analiză a documentațiilor în vederea 
eliberării actelor de reglementare 

- participă la procesul de luare a deciziilor în cadrul procedurilor de 
autorizare 

- evaluează și propune modificări și completări ale 
documentațiilor supuse analizei 

- solicită completări și informații din perspectiva cerințelor 
specifice pentru domeniile relevante 

- evaluează observațiile și propunerile publicului 
- propune, prin consens, recomandarea privind decizia finală 
 
Temeiul legal: 
  - Decizia nr. 139/2012, de aprobare a Regulamentului 
cadru de organizare și funcționare al Colectivului de Analiză 
Tehnică, la nivelul agențiilor pentru protecția mediului 
  - O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu 
modificările și completările ulterioare 
  - H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului 
anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu 
modificările și completările ulterioare 
  - Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea metodologiei 
de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte 
publice și private 
  - Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii 
de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările 
ulterioare 
 - H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de 
realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, cu 
modificările și completările ulterioare 

 
- Naicu Ionel Stelian, director executiv – Agenția pentru Protecția 
Mediului – președinte 
- Bucur Otilia, consilier superior – Instituția Prefectului – Județul Sibiu 
- Drăgan Corneliu Eugen, arhitect şef – Consiliul Judeţean Sibiu – 
membru 
- Luca Cornelia, consilier – Consiliul Judeţean Sibiu - membru 
- Nan Claudiu, adjunct al inspectorului şef – Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă “Cpt. Dumitru Croitoru” al Judeţului Sibiu – membru 



- Iancu Silviu Dănuţ, şef compartiment Avizări – Autorizări – 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Cpt. Dumitru Croitoru” al 
Judeţului Sibiu – membru 
-  Păun Tiberius, compartiment Avizări – Autorizări – 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Cpt. Dumitru Croitoru” al 
Judeţului Sibiu – membru 
- Circo Cristina, biolog – Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu 
– membru 
- Stroi Rodica, şef serviciu – Sistemul Hidrotehnic Ighiş - Administraţia 
Bazinală de Apă Mureş - membru  
- Săraru Brânduşa Mihaela, medic compartiment Evaluare Factori de Risc 
– Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Sibiu – membru 
- Moldovan Cornel Marius, şef serviciu Îndrumare angajatori şi angajaţi, 
supraveghere piaţă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă – 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu - membru 
- Oţoiu Valeriu, comisar – Garda Naţională de Mediu – Serviciul 
Comisariatul Judeţean Sibiu – membru 
- Opriş Ioan, inginer pedolog – Direcţia pentru Agricultură Judeţeană 
Sibiu - membru 
 


