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HOTĂRÂREA nr. 55/29.07.2021 

a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu 
 

privind aprobarea metodelor de intervenţie imediată pentru prevenirea şi 
combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor 

acestora, în intravilanul localităţilor,conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 81/2021 

 
      Având în vedere Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă nr. 

1/2019 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare din data de 01.08.2019, prin care 
s-a aprobat  iniţierea demersurilor de modificare şi completare a Anexei nr. 2 la Hotărârea 
Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional 
pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, prin introducerea unui 
nou tip de risc, respectiv “atacul carnivorelor mari asupra populaţiei”, precum şi de modificare şi 
completare a Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, 

      luând în considerare necesitatea asigurării unui cadru legislativ adecvat pentru intervenţia 
imediată în cazul situaţiilor critice generate de animalele sălbatice care pun în pericol viaţa sau 
integritatea corporală a cetăţenilor, 

     având în vedere necesitatea punerii în concordanţă a prevederilor mai multor acte normative 
specifice domeniului sanitar veterinar, cinegetic, regimul armelor şi muniţiilor pentru crearea 
cadrului legal în vederea asigurării răspunsului prompt şi eficient în cazul situaţiilor de risc generate 
de atacul animalelor sălbatice, 

     pentru a crea un cadru unitar necesar aplicării rapide a unui mod de lucru la nivel naţional în 
cazul existenţei unei ameninţări iminente asupra vieţii sau integrităţii corporale a persoanelor, 

     luând în considerare datele puse la dispoziţie de Ministerul Afacerilor Interne, potrivit cărora 
în perioada 01.01.2016 – 22.06.2021, la nivelul structurilor STS au fost primite 6.400 de apeluri 
112, prin care s-a sesizat atacul unor exemplare de urs asupra persoanelor, prezenţa unor exemplare 
de urs în spaţii publice ori private şi producerea de pagube materiale în gospodăriile populaţiei,  

             
           În conformitate cu prevederile: 

      
Ø Ordonanţei de urgenţă nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenţie imediată pentru 

prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor 
acestora, în intravilanul localităţilor, precum şi  pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative; 

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

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

Ø Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu completările 
şi modificările ulterioare; 
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Ø Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional 
unic pentru apeluri de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ø Ordonanţei de urgenţă nr. 77/2021 privind înfiinţarea Gărzii Forestiere Naţionale; 
Ø Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

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

           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. Începând cu data de 26 iulie 2021 sunt puse în aplicare măsurile stabilite prin 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 81/2021, privind aprobarea metodelor de intervenţie imediată 
pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi 
bunurilor acestora, în intravilanul localităţilor. 
   
          ART.2. 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, adoptată în cadrul şedinţei extraordinare a Comitetului Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu în data de 29.04.2021 îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în 
vigoare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 81/2021. 
 
         ART.3. Prezenta hotărâre se transmite membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Sibiu şi Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, 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 

                                                                          
 


