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ORDIN 

privind constituirea echipelor mixte de control și prevenire a 
incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de 

miriști, vegetație uscată și resturi vegetale - anul 2021 
 

Prefectul Judeţului Sibiu,  

În baza referatului Serviciului Monitorizarea Serviciilor Publice 
Deconcentrate şi Dezvoltare Economică, înregistrat sub nr. 
4658/09.03.2021, prin care se propune emiterea unui ordin privind 
constituirea  echipelor mixte de control și prevenire a incendiilor pe timpul 
utilizării focului deschis la arderea de miriști, vegetație uscată și resturi 

vegetale - anul 2021, 
În temeiul prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii 
Guvernului nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr. 
195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Ordinului comun al ministrului internelor şi reformei 
administrative şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 
605/579/2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare 
împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de 
mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 557/2007 privind managementul 
tipurilor de risc, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale 
Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 163/2007 pentru 
aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor,  

În considerarea dispozițiilor art. 22 din Ordonanța 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 Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, 
funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de 
urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,   

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 293/2021 privind 
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 
martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata 
acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-
19, 



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 echipe mixte de control și prevenire a 
incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriști, vegetație 
uscată și resturi vegetale în anul 2021, alcătuite din reprezentanți ai 
Comisariatului Județean Sibiu al Gărzii Naționale de Mediu, Agenției  

pentru Protecția Mediului Sibiu, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
“Cpt. Dumitru Croitoru” al Judeţului Sibiu, Comitetelor locale pentru situații 
de urgență din județul Sibiu, Inspectoratului de Jandarmi „G-ral de brigadă 
Mihail Rasty” al Judeţului Sibiu, Inspectoratului Județean de Poliție Sibiu 
și ai Poliției locale. 

Art. 2. - Echipele mixte de control își desfășoară activitatea în 
perioada 22 martie – 15 noiembrie 2021. 

Art. 3. - Comisariatul Județean Sibiu al Gărzii Naționale de Mediu 
coordonează activitatea echipelor de control. 

Art. 4. - Echipele mixte de control vor transmite informări privind 

controalele efectuate și măsurile dispuse către Comisariatul Județean Sibiu 
al Gărzii Naționale de Mediu în vederea dispunerii de măsuri. 
  Art. 5. - Comisariatul Județean Sibiu al Gărzii Naționale de Mediu va 
transmite lunar rapoarte de informare către Comitetul Județean pentru 
Situații de Urgență Sibiu privind măsurile întreprinse. 

 Art. 6. - Serviciul Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate şi 
Dezvoltare Economică asigură transmiterea prezentului ordin, structurilor 
și instituțiilor cu responsabilități în domeniu. 
 
 

 
 

P R E F E C T, 

Mircea – Dorin Crețu 
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