
 
 
JM/JM/5ex                             Pagina 1 din 2, Ordinul nr. 135/2018 privind 

II-C-11,12     modificarea componenței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba și a 
grupurilor de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență 

 

 

 
 

 

                                                  ORDINUL NR. 135 
 
 

          Prefectul judeţului Alba, Dănuț-Emil Hălălai; 
     Văzând Decizia nr. 60/25.01.2018 a Președintelui Agenției Naționale pentru Protecția 
Mediului, prin care doamna Popescu Marioara a fost promovată temporar în funcția de director 
executiv la Agenția pentru Protecția Mediului Alba, precum și Referatul nr. 3723/G/SC/19.02.2018 
de aprobare a modificării componenței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba și 
a Grupurilor de Suport Tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență; 
              Având în vedere prevederile art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 
privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 
15/2005, art. 4 şi art. 9 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, prevederile O.U.G. nr. 89/2014 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării 
împotriva incendiilor, art. II alin. 6; 

         Ținând cont de prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 
         În temeiul art. 26 şi art. 27 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit prezentul: 
 

 

                                                         ORDIN 
 
          Art.1  Se modifică componența Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, 
stabilită prin Ordinul nr. 458/18.10.2017 al Prefectului Judeţului Alba, în sensul că se 
numește în funcția de membru doamna Popescu Marioara, director executiv la Agenția 
pentru Protecția Mediului Alba, în locul domnului Toderică Paul, care a fost eliberat din 
funcție. 
 
         Art.2 Se modifică componența Grupurilor de Suport Tehnic pentru gestionarea 
situațiilor de urgență, stabilită prin Ordinul nr. 465/25.10.2017 al Prefectului Judeţului Alba, 
în sensul că se numește în funcția de membru doamna Popescu Marioara, director executiv 
la Agenția pentru Protecția Mediului Alba, în locul domnului Toderică Paul, care a fost 
eliberat din funcție. 
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Art.3  Acest ordin se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba prin grija 
Serviciului dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri 
europene, situaţii de urgenţă. De asemenea, ordinul va fi transmis Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență "Unirea" al județului Alba pentru a fi comunicat structurilor componente ale 
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, prin grija Secretariatului Tehnic 
Permanent. 

 

                                                                                                      Alba lulia, 21.02.2018 

 

 

                                                            Prefect 
                 Dănuț-Emil Hălălai  
 

    
 
 
     
                                               

            Contrasemnează  
                           Subprefect 

                                                                                          Monica Popescu 
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