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ORDIN 
pentru modificarea și completarea Anexei nr. 3, pct. 5 – Grupul de suport 

tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de epidemii a 

Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu nr. 161/2017 pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea, atribuțiile și funcționarea  

Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Sibiu 

 

În baza referatului Serviciului Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate şi 
Dezvoltare Economică, înregistrat sub nr. 3546/5.03.2020, prin care se propune 
emiterea unui ordin pentru modificarea și completarea Anexei nr. 3, pct. 5 – Grupul de 
suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de epidemii a Ordinului 
Prefectului Judeţului Sibiu nr. 161/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 
organizarea, atribuțiile și funcționarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență 
Sibiu, 

În baza Hotărârii nr. 4/04.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații 
Speciale de Urgență privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a 
noului Corona-virus,  

In baza recomandărilor făcute de către Ministrul Afacerilor Interne, domnul 
Marcel Vela în videoconferința din data de 05.03.2020, referitor la actualizarea și 
completarea grupurilor de suport tehnic din cadrul Comitetelor Județene pentru Situații 
de Urgență, 

Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.94/2014 privind 
organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale 
de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 
1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a 
organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi 
dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul 
tipurilor de risc, ale Ordinului comun nr. 330/44/2178/2013 al Ministrului Mediului și 
Pădurilor, al Ministrului Afacerilor Interne și al Ministrului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul 
situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică şi a Manualului prefectului 
pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

În baza prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,         



În temeiul dispozițiilor art. 260 alin. (1) și ale art. 275 alin. (1) din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

emite următorul,       

ORDIN 

Art. I. – Se modifică și se completează Anexa nr. 3, pct. 5 – Grupul de suport 
tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de epidemii, cu reprezentanți 
ai Instituției Prefectului – Județul Sibiu și ai Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, 
conform anexei  la prezentul ordin, care face parte integrantă din acesta. 

Art. II. – Comunicarea ordinului revine Serviciului Monitorizarea Serviciilor 
Publice Deconcentrate şi Dezvoltare Economică. 

 
 

 

 

 

p. P R E F E C T, 
SUBPREFECT 

Rareș Macrea 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sibiu, în 5.03.2020    
Nr.  142   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa  
la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 142/2020 

 

 

 
Anexa nr. 3 

5. Grupul de suport tehnic 

pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de epidemii 

 

1. Direcţia de Sănătate Publică - Șef grup 

2. Instituția Prefectului – Județul Sibiu 

3. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  „Cpt. Dumitru Croitoru” Sibiu 

4. Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu 

5. Serviciul Judeţean de Ambulanţă Sibiu 

6. Inspectoratul de Poliţie al Județului Sibiu 

7. Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Sibiu G-ral de Brigadă ,,Mihail 
Rasty” 

 

 

p. P R E F E C T, 
SUBPREFECT 

Rareș Macrea 
 

 
 
 
 

 

      

 


