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ORDIN 
pentru constituirea Comisiei de verificare a stării tehnice și funcționale a 

construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor de pe 

râurile interioare, indiferent de deținător din județul Sibiu 

 
Prefectul Judeţului Sibiu,  
În baza referatului Serviciului Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate şi 

Dezvoltare Economică, înregistrat sub nr. 21539/2.11.2022, prin care se propune 
emiterea unui ordin privind constituirea Comisiei de verificare a stării tehnice și 
funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor de pe 
râurile interioare, indiferent de deținător din județul Sibiu, 

În vederea punerii în aplicare a “Programului acţiunii de verificare a modului în 
care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi 
rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari”, 

În acord cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările 
ulterioare și ale Programului principalelor acțiuni ale Comitetului Ministerial pentru 
Situații de Urgență pentru anul 2022, 

Conform prevederilor art. 68 alin. (1-2) din Regulamentul 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 comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor 
și al ministrului afacerilor interne nr. 459/78/2019,  

Având în vedere adresa nr. 129790/BT/04.08.2022, transmisă Instituției 
Prefectului – Județul Sibiu și înregistrată cu nr. 15873/08.08.2022, referitoare la 
tematica acțiunii de verificare, aprobată de conducerea Ministerului Mediului, Apelor și 
Pădurilor, 

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 pentru verificarea stării tehnice și funcționale a 
construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor de pe râurile 
interioare, indiferent de deținător din județul Sibiu, în următoarea componență: 
- Mircea Sandu Bîrs - Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu - Coordonator grup, 
- Lucian Vulpe -  Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu, 
- Tudor Văileanu - Administrația Bazinală de Apă Olt, 
- Florentina Dudău - Administrația Bazinală de Apă Olt, 
- Florin Popescu - Administrația Bazinală de Apă Olt, 
- Răzvan Dorgo - Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureș, 
- Rodica Stroi - Sistemul Hidrotehnic Mediaș - SGA Mureș, 
- Gheorghe Stoica - Hidroelectrica S.A., Sucursala Hidrocentrale Sebeş, 
- Marius-Aurel Stoca - Hidroelectrica S.A., Sucursala Hidrocentrale Sebeş, 



- Daniel Cismaru - Instituția Prefectului – Județul Sibiu, 
- Teodora Diaconița - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Dumitru -Croitoru” 
al Județului Sibiu, 
- Maria Mărgineanu - Direcția Silvică Sibiu, 
- Adrian Gușeilă - Garda Forestieră Brașov - Compartiment Garda Forestieră Județeană 
Sibiu.                                                        
          Art. 2. - Acțiunea de verificare se desfășoară în perioada 07 - 11.11.2022, în 

prezența reprezentanților primăriilor/altor deținători care au în administrare lucrări cu 

rol de apărare împotriva inundațiilor. 

          Art. 3.- Organizarea și desfășurarea verificării va fi asigurată de către directorul  

Sistemului de Gospodărire a Apelor Sibiu - Șeful Grupului de Suport Tehnic pentru 

gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, care va prezenta Prefectului 

Județului Sibiu, programul și modul de desfășurare a acțiunii.  

          Art. 4.- Rezultatele controlului vor face obiectul unui Proces-Verbal, elaborat 

sub coordonarea șefului Grupului de Suport Tehnic – Directorul Sistemului de 

Gospodărire a Apelor și aprobat de către Prefectul Județului Sibiu în calitate de 

Președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. 

          Art. 5. - 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, 
Contrasemnează, 

Mircea – Dorin Crețu 
  Secretar general, 

 Oltean Marius - Ion 

   

   

 

 

 

 

 
  

 
                                      

 
 

 
 
 

Sibiu, în 4.11.2022 
Nr. 472 
 

 


