
 

 
 

Instituția Prefectului – Județul Sibiu  
 

ORDIN 
pentru modificarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 210/2020 

privind 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. 13364/29.06.2022, prin care se propune 

emiterea unui ordin pentru modificarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 

210/2020 privind 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, precum 

și ale Ordinului Ministrului Apelor şi Pădurilor şi al Ministrului Afacerilor Interne nr. 

459/78/2019 pentru aprobarea Eroare! Referință hyperlink incorectă. 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, 

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. I. – Se modifică art. 1 al Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 210/2020 
și va avea următorul conținut : 

„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 Roxana Cristina Enescu  - Director executiv - Direcția pentru Agricultură a 
Județului Sibiu  – Șef Grup 

2 Daniel Cismaru Inspector superior - Instituția Prefectului – Județul 
Sibiu - membru 



3 Liviu Ștefan Mihai - Director executiv - Agenția de Plăți și Intervenții 
pentru Agricultură – Centrul Județean Sibiu - 
membru 
 

4 Mioara Fodor -Șef centru - Centrul Meteorologic Transilvania Sud - 
membru 
 

5 Lt.col. Lucian Trefaș - Inspector șef - Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” Sibiu – membru 
 

6 Șerban Constantin 
Țichindelean   
 

- Director executiv - Direcția Județeană Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu – 
membru  
 

7 Florin  Chetroni  
 

- Director executiv - Direcția de Sănătate Publică 
Sibiu, Director executiv - membru 
 

       
       Art. II.  – Își încetează aplicabilitatea dispozițiile contrare prezentului ordin. 
       Art. III. – Comunicarea ordinului revine Serviciului Monitorizarea Serviciilor 
Publice Deconcentrate şi Dezvoltare Economică. 

 
 

 

 

P R E F E C T, 

Contrasemnează, 

Mircea – Dorin Crețu 

  Secretar general, 

 Oltean Marius – Ion 

 

 

    

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
Sibiu, în 5.07.2022  
Nr.  310 
 

 
 

                                   

 


