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O R D I N 
privind constituirea Comisiei  de constatare a pagubelor 
produse de fenomenele meteorologice nefavorabile (ploi 

abundente) în intervalul 16 – 29 iunie 2020 în județul Sibiu  
 

PREFECTUL JUDEŢULUI SIBIU,  
În baza referatului nr. 10396/29.06.2020 al Serviciului Monitorizarea 

Serviciilor Publice Deconcentrate şi Dezvoltare Economică – 
Compartimentul Situații de Urgență și Ordine Publică, prin care se propune 
emiterea unui ordin privind constituirea Comisiei de constatare a 
pagubelor produse de fenomenele meteorologice nefavorabile (ploi 
abundente) în intervalul 16 – 29 iunie 2020 în județul Sibiu, 

Având în vedere Rapoartele operative ale Sistemului de Gospodărire 
a Apelor Sibiu nr. 4149/17.06.2020, nr. 4182/18.06.2020, nr. 
4207/19.06.2020, nr. 4305/24.06.2020, nr. 4336/25.06.2020 și nr. 
4368/26.06.2020, 

În conformitate cu prevederile 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, aprobat 
prin Ordinul Ministrului Apelor şi Pădurilor şi al Ministrului Afacerilor 
Interne nr. 459/78/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

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. - Se constituie Comisia de constatare a pagubelor 
produse de fenomenele meteorologice nefavorabile (ploi abundente) în 
intervalul 16 – 29 iunie 2020 în județul Sibiu, având următoarea 
componenţă: 
 

1. 
 

Ing. Brad Horia  
 

- coordonator comisie 
 

-  Consiliul Județean Sibiu; 
  Sistemul de Gospodărire a 
Apelor Sibiu;  
 

2. Cismaru Daniel 
 

- membru 
 

-  Instituţia Prefectului – 
Judeţul Sibiu; 

3. Vulpe Andrei 
 

- membru -  Sistemul de Gospodărire a 
Apelor Sibiu; 



 
 

4. Mr. Stroescu Joe - membru - Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă ,,Cpt. Dumitru 
Croitoru”  al Judeţului Sibiu; 

5. Armenean 
Constantin 

- membru - Agenția Națională de 
Îmbunătățiri Funciare – Filiala 

Județeană Sibiu; 

6. Primar/ 
viceprimar/ 
Șef SVSU 

- membru -  Primarul/viceprimarul 
unității administrativ – 
teritoriale și Șeful Serviciului 
Voluntar pentru Situații de 

Urgență din unitatea 
administrativ – teritorială; 

 

Art. 2. - Comisia  de constatare a pagubelor produse de fenomenele 
meteorologice nefavorabile (ploi abundente) în intervalul 16 – 29 iunie 

2020 în județul Sibiu îşi va desfăşura activitatea în perioada 29 iunie – 29 
iulie 2020.  
 Art. 3. – (1) Comisia va întocmi procese verbale de evaluare a 
pagubelor pentru fiecare unitate administrativ-teritorială și pentru fiecare 
instituție reprezentată în comisie. 

 (2) Comisia își va desfășura activitatea în prezența 
primarului/viceprimarului și a șefului serviciului voluntar pentru situații de 
urgență, urmând ca după evaluarea pagubelor, aceștia să semneze 
procesele verbale împreună cu ceilalți membri ai comisiei de evaluarea a 
pagubelor.  

 Art. 4. – Comunicarea ordinului revine Serviciului Monitorizarea 
Serviciilor Publice Deconcentrate şi Dezvoltare Economică – 
Compartimentul Situaţii de Urgenţă. 

 
 

 
 

P R E F E C T, 

Mircea – Dorin Crețu 
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