
 

 
 

Instituția Prefectului – Județul Sibiu 
 
 

 
 

ORDIN 
pentru constituirea Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor 

de urgență generate de epidemii  

 

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 pentru constituirea Grupului de suport tehnic pentru 

gestionarea situațiilor de urgență generate de epidemii, 

Având în vedere măsurile dispuse pentru prevenirea și limitarea posibilelor 
îmbolnăviri generate de Corona-virus, în contextul creșterii cazurilor de îmbolnăvire și 
a vitezei de propagare a virusului, 

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,  

În 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 art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 alin. (3) din Regulamentul-cadru 
privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi 
centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
1491/2004, cu modificările şi completările ulterioare,  

Conform 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. 1. – Se constituie Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de 
urgență generate de epidemii, din următorii specialisti în gestionarea și combaterea 
Corona-virusului: 

 

1. Gabriel Budescu   -Director executiv -Direcţia de Sănătate Publică - Șef 

grup 

2. Rareș Macrea -p. prefect, subprefect - Instituția Prefectului – 

Județul Sibiu 

3. Laurențiu Cosmin 

Balcu 

-Inspector șef, Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă  „Cpt. Dumitru Croitoru” Sibiu 



4.  Joe Stroescu -maior, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  „Cpt. 

Dumitru Croitoru” Sibiu 

4. Cornel Benchea -manager, Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu 

5. Constantin Popescu -Manager general, Serviciul Judeţean de Ambulanţă 

Sibiu 

6. Tiberiu Ivancea -Inspector șef, Inspectoratul de Poliţie al Județului 

Sibiu 

7. Costel Dogaru -Inspector șef Inspectoratul Judeţean de Jandarmi 
Sibiu G-ral de Brigadă ,,Mihail Rasty” 

       
 Art. 2. - Grupul de lucru îl informează pe prefect referitor la situația 
epidemiologică din județul Sibiu, îl consiliază cu privire la situațiile medicale apărute și 
îi fac propuneri de luare a unor decizii care se prezintă Comitetului Județean pentru 
Situații de Urgență. 
 Art. 3. -  Lunar se vor prezenta rapoarte de informare către Comitetul Județean 
pentru Situații de Urgență Sibiu privind măsurile întreprinse. 
       Art. 4. – Comunicarea ordinului revine Serviciului Monitorizarea Serviciilor Publice 
Deconcentrate şi Dezvoltare Economică. 
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