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ORDIN 
pentru constituirea Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor 

de urgență generate de fenomenele meteorologice având ca efect  

seceta pedologică 

 

În baza referatului Serviciului Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate şi 

Dezvoltare Economică, înregistrat sub nr. 6661/30.04.2020, prin care se propune 

emiterea unui ordin pentru pentru constituirea Grupului de suport tehnic pentru 

gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomenele meteorologice având ca 

efect seceta pedologică, 

Având în vedere prevederile art. 11 ale Regulamentului privind gestionarea 
situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect 
producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul comun al Ministrului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale nr. 97/2020 și al Ministrului Afacerilor Interne nr. 63/2020, 

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 și ale Hotărârii Guvernului nr. 
557/2016 privind managementul tipurilor de risc, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

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

emite următorul,       

ORDIN 

Art. 1. – Se constituie Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de 
urgență generate de fenomenele meteorologice având ca efect seceta pedologică, în 
următoarea componență: 

 

1. Georgeta Irimie -Director executiv -Direcţia pentru Agricultură a 

Județului Sibiu - Șef grup 

2. Daniel Cismaru -șef serviciu - Instituția Prefectului – Județul Sibiu – 

membru  

3. Liviu Ștefan Mihai - Director, Agenția de Plăți și Intervenții pentru 

Agricultură – Centrul Județean Sibiu– membru 

4.  Mioara Fodor - Șef centru, Centrul Meteorologic Transilvania Sud - 

membru 



4. Col. Laurențiu - 

Cosmin Balcu 

- Inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Cpt. Dumitru Croitoru” Sibiu - membru 

5. Șerban Constantin 

Țichindelean 

- Director executiv, Direcția Județeană Sanitară 

Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu- 

membru 

6. Gabriel Budescu - Director executiv, Direcția de Sănătate Publică Sibiu 

       
 Art. 2. - Grupul de lucru îl informează pe prefect ori de câte ori este nevoie, cu 

privire la seceta prelungită din județul Sibiu și îi fac prefectului propuneri de luare a 

unor decizii pentru intervenție în caz de secetă pedologică care se prezintă Comitetului 

Județean pentru Situații de Urgență. 

       Art. 3. – Comunicarea ordinului revine Serviciului Monitorizarea Serviciilor Publice 
Deconcentrate şi Dezvoltare Economică. 
 
 
 
 

 
 

P R E F E C T, 

Mircea – Dorin Crețu 
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