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ORDIN 
privind constituirea Grupului de lucru în vederea formării 

comisiilor de verificare a modului în care au fost salubrizate 
cursurile de apă, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere  

a apelor mari în județul Sibiu, în anul 2020 

 
Prefectul Judeţului Sibiu,  
În baza referatului Serviciului Monitorizarea Serviciilor Publice 

Deconcentrate şi Dezvoltare Economică, înregistrat sub nr. 
5612/09.04.2020, prin care se propune emiterea unui ordin privind 

constituirea Grupului de lucru în vederea formării comisiilor de verificare a 
modului în care au fost salubrizate cursurile de apă, pentru asigurarea 
secţiunilor de scurgere a apelor mari în județul Sibiu, în anul 2020, 

În vederea punerii în aplicare a “Programului acţiunii de verificare a 
modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi 

întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de 
scurgere a apelor mari”, 

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind gestionarea 
situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice 
periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe 
cursurile de apă și poluări marine in zona costieră, precum și ale 
Programului principalelor acțiuni ale Comitetului Ministerial pentru Situații 
de Urgență pentru anul 2020, pentru participarea personalului din 
structurile de specialitate ale instituției prefectului alături de reprezentanți 
ai serviciilor publice deconcentrate la acțiuni de verificare, potrivit 
competențelor, a modului de aplicare și respectare a actelor normative la 
nivelul județului în cadrul unor echipe mixte,  

În acord cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ale 

Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 459/78/2019 pentru 
aprobarea Regulamentului 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, precum şi ale  
Programului principalelor acțiuni ale Comitetului Ministerial pentru Situații 
de Urgență pentru anul 2020, 

Având în vedere Decretul nr. 195/16.03.2020 al Președintelui 
României privind instaurarea stării de urgență pe teritoriul României, 



În temeiul art. 275 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
          emite următorul,  

 

O R D I N  : 
 

Art. 1. –  (1) Se constituie Grupul de lucru în vederea formării 
comisiilor de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de 
apă şi au fost realizate și întreținute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru 

asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari în județul Sibiu în anul 
2020. 

 (2) Componența comisiilor de verificare va fi stabilită de către 
Directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Sibiu în colaborare cu 
directorii SGA Mureş şi SGA Alba, cu Prim - Comisarul Comisariatului 

Judeţean Sibiu al Gărzii Naţionale de Mediu şi cu Şeful Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă ’’Cpt. Dumitru Croitoru” al Județului Sibiu, sub 
coordonarea Prefectului Judeţului Sibiu.  

(3) La controalele din teren participă primarii/viceprimarii unităților 
administrativ – teritoriale și șefii Serviciilor Voluntare pentru Situații de 

Urgență. 
Art. 2. – Activitățile de control în cadrul unităților administrativ - 

teritoriale din județul Sibiu se vor realiza conform planificării din anexa la 
prezentul ordin, care face parte integrantă din acesta. 

Art. 3. - În cadrul controalelor vor fi verificate în principal: 

- existenţa depozitelor de deşeuri şi de material lemnos pe malurile şi în 
albiile cursurilor de apă, precum şi în secţiunile de scurgere a podurilor şi 
podeţelor; 
- existenţa depozitelor de material lemnos pe formaţiunile torenţiale din 
apropierea zonelor locuite; 

- modul în care au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele de 
scurgere a apelor pluviale în localităţi. 
Deficienţele constatate, însoţite de măsuri şi responsabilităţi, vor fi 
consemnate în procesele verbale întocmite pentru fiecare localitate, iar 
intervalele stabilite pentru remedierea acestora vor fi scurte, astfel încât 

măsurile dispuse să conducă la diminuarea efectelor unor eventuale 
inundaţii în această primăvară. 
Acolo unde termenele pentru remedierea deficienţelor constatate nu vor 
fi respectate, se vor aplica sancțiuni celor cu responsabilităţi în 
salubrizarea cursurilor de apă, potrivit Legii Apelor nr.107/1996, cu 

modificările şi completările ulterioare. De asemenea, vor fi aplicate 
sancţiuni primăriilor din localităţile unde s-a constatat nerealizarea sau 
întreţinerea necorespunzătoare a şanţurilor şi rigolelor de scurgere a 
apelor pluviale, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 
privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale cu modificările şi 

completările ulterioare. 



Art. 4. - Acţiunea de verificare se va desfăşura în intervalul 13 – 27 
aprilie 2020, dată la care prin grija directorului Sistemului de Gospodărire 
a Apelor Sibiu, Procesul verbal întocmit la nivelul judeţului Sibiu va fi 
înaintat spre aprobare Preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă Sibiu - Prefectul Judeţului Sibiu. 

Art. 5. - Un exemplar al Procesului Verbal, încheiat la nivelul 
judeţului Sibiu, va fi transmis la sfârşitul acţiunii de verificare, până cel mai 
târziu în data de 30 mai 2020, prin grija directorului Sistemului de 
Gospodărire a Apelor Sibiu, către Centrul Operativ pentru Situaţii de 
Urgenţă din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor.  

 
 
 
 
 

 

P R E F E C T, 
Contrasemnează, 

Mircea – Dorin Crețu 
  SUBPREFECT, 

Rareș Macrea 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sibiu, în 10.04.2020  
Nr. 194 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

Anexa  
 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr.  194/2020 

 

 

 

 
 

Activitățile de control în cadrul unităților administrativ - 
teritoriale din județul Sibiu se vor realiza astfel : 

 

 

 

 

 
 

 

 

P R E F E C T, 
Contrasemnează, 

Mircea – Dorin Crețu 
  SUBPREFECT, 

Rareș Macrea 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bazin Hidrografic (BH) Olt Bazin Hidrografic (BH) Mureş 

Tălmaciu – SGA Sibiu Laslea – SH Ighiş 

Râu Sadului – SGA Sibiu Dumbrăveni – SH Ighiş 

Sibiu – SGA Sibiu Mediaş – SH Ighiş 

Avrig –   SGA Sibiu Şeica Mare – SH Ighiş 

Șelimbăr – SGA Sibiu Apoldu de Jos – Sga Alba 


