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HOTĂRÂREA nr. 41/29.04.2021 

a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu 

privind modul de acţiune a instituţiilor responsabile cu gestionarea situaţiilor de urgenţă generate 

de animale sălbatice periculoase mari (urs, lup), în judeţul Sibiu 

 

 

      În conformitate cu prevederile: 

 Legii 407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, cu completările şi modificările 

ulterioare; 

 Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu completările şi modificările ulterioare 

 Legii 191/2002 a gradinilor zoologice si acvariilor publice, cu completările şi modificările 

ulterioare; 

 Ordonanţei de urgenţă nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor 

Interne,cu completările şi modificările ulterioare; 

 Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu completările 

şi modificările ulterioare; 

 Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ordonanţei de urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional 

unic pentru apeluri de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional 

unic pentru apeluri de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârii de Guvern nr. 1118/2005 privind desemnarea structurilor specializate ale 

Jandarmeriei Române şi a unităţii specializate din cadrul Serviciului Român de Informaţii ca 

servicii specializate de intervenţie; 

 Ordinului Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor nr. 724/2019 pentru aprobarea nivelului 

de intervenţie în cazul speciilor de urs şi lup, în interesul sănătăţii şi securităţii populaţiei şi în 

scopul prevenirii unor daune importante; 

 Hotărârii de Guvern nr. 1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute 

de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce 

revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de 

animale domestice pentru prevenirea pagubelorcinegetic, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ordinului Ministerului Mediului nr. 203/2009 privind Procedura de stabilire a derogărilor de 

la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi de faună sălbatice cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ordinului 410/2008 al MMDD pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de 

recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a 

florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum 

şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora; 
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 Hotărârii de Guvern nr. 323/2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor şi 

uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale speciilor strict protejate 

prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 

cu completările şi modificările ulterioare; 

 Hotărârii Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă nr. 1 din 01.08.2019; 

 Metodologiei privind cooperarea agenţiilor specializate de intervenţie în cazul urgenţelor 

primite prin sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă şi procedurile de lucru conexe 

activităţilor acestora sunt în plin proces de modificare şi actualizare, în conformitate cu 

cerinţele actuale privind gestionarea situaţiilor de urgenţă în cadrul SNUAU; 

 Procedurii de Sistem MAI – CCM - 44 privind elaborarea procedurilor la nivelul entităţilor  

publice MAI. 

 

           În temeiul prevederilor 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.10 alin. 3 din H.G nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului–cadru privind 

structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru 

situaţii de urgenţă, 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

          ART.1. Se aprobă “Procedura operaţională comună privind modul de acţiune a 

instituţiilor responsabile cu gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de animale sălbatice 

periculoase mari (urs, lup), în judeţul Sibiu”. 

 

ART.2. Prezenta hotărâre se transmite membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Sibiu prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Sibiu şi se va publica pe site-ul Instituţiei Prefectului Judeţul Sibiu şi pe site-ul 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu. 

 

 

Preşedintele 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Sibiu 

PREFECT, 

 

Mircea – Dorin CREŢU 

 
             

        Contrasemnează 

Secretariat Tehnic  Permanent 

                                                                         Plutonier adjutant, 

                                                                                                                                   Valentin LARIE 
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