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Nesecret

ORDINUL NR. 255
Prefectul jude ului Alba;
Luând la cuno tin ă de modificările intervenite în structurile de specialitate ale unor
institu ii publice jude ene;
Având în vedere prevederile Ordinului comun MMP/MAI nr. 1422/192/2012 pentru
aprobarea Regulamentului privind gestionarea situa iilor de urgen ă generate de inunda ii,
fenomene meteorologice periculoase, accidente la construc ii hidrotehnice, poluări accidentale
pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, art. 29 alin. (1) lit. i), art. 59 alin. (3) şi
Anexa 11 la regulament;
inând seama de prevederile Ordinului comun MMSC/MAI/MDRAP nr. 330/44/2178/2013
pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul situa iilor de urgen ă în caz de
inunda ii şi secetă hidrologică şi a Manualului prefectului pentru managementul situa iilor de
urgen ă în caz de inunda ii şi secetă hidrologică;
inând cont de Referatul nr. 9051/G/SC/06.06.2017 de aprobare a actualizării Comisiei
de evaluare i validare a pagubelor produse în urma unor situa ii de urgen ă;
În temeiul art. 26 alin.1 şi art. 27 alin.1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
institu ia prefectului, republicată, emit prezentul
O R D I N:
Art. 1. Se actualizează Comisia de constatare, evaluare și validare a pagubelor
produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, alcătuită din specialişti
pe domenii, formată din reprezentan i ai următoarelor institu ii i societă i:
- Jurca Marius Gigel, consilier superior, Institu ia Prefectului – Jude ul Alba
- Popa Nicolae, consilier principal, Institu ia Prefectului – Jude ul Alba
- Guia Adrian Marius, colonel, Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ă al Jude ului Alba
- Buciuman Florin, maior, Inspectoratul pt. Situa ii de Urgen ă al Jude ului Alba
- Rogobete Rodica, lt. col., Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ă al Jude ului Alba
- Todor Cristian, cpt., Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ă al Jude ului Alba
- Ba a Alexandru, consilier superior, Consiliul Jude ean Alba
- Maier Sorin, consilier superior, Consiliul Jude ean Alba
- Vlad Sorin, inginer, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba
- Păcurar Ioan Sorin, inginer, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba
- Popa Călin, inginer, Sistemul Hidrotehnic Arieş –Turda din cadrul Sistemului de
Gospodărire a Apelor Alba
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Buzgariu Constantin, inginer, Sistemul Hidrotehnic Arieş –Turda din cadrul Sistemului
de Gospodărire a Apelor Alba
Steop Ildiko, consilier, A.N.I.F. – Filiala Teritorială Mure -Oltul Mijlociu
Moldovan Tri cău Adrian, consilier, A.N.I.F. – Filiala Teritorială Mure -Oltul Mijlociu
Vere Eugenia, inginer, Inspectoratul Jude ean în Construc ii Alba
Săbădu Sorin Nicolae, inginer, Inspectoratul Jude ean în Construc ii Alba
Liviu Hondola, şef sec ie, Sec ia Drumuri Na ionale Alba
loan Popescu, inginer, Sec ia L9 CFR Alba
Medrea Bogdan, director, Electrica S.A.- SDEE Alba
Ioan Pîrjol, inginer, Telekom Alba
Tama Lauren iu, inginer, EON Gaz Distribu ie
Moian Adrian, ef serviciu, Garda Forestieră Jude eană Alba
Oargă Gheorghe, consilier superior, Garda Forestieră Jude eană Alba
Tat Florian, inginer, Direc ia Silvică Alba
Galdău Ilie, inginer, Direc ia Silvică Alba
Medri Mircea, inginer, D.S.V.S.A. Alba
Albu Marian, inginer, D.S.V.S.A. Alba
Vasiu Doina, consilier superior, Direc ia pentru Agricultură Jude eană Alba
Spineanu Nicolae, consilier superior, Direc ia pentru Agricultură Jude eană Alba
Zamfir Petru-Gheorghe, director adjunct, Hidroelectrica S.A. – Suc. Hidrocentrale Sebeş

Art. 2. Membrii comisiei au ca atribu ii principale constatarea, validarea şi evaluarea
pagubelor produse în jude de fenomenele hidrometeorologice periculoase, întocmind în acest
sens procese verbale conform machetei din Anexa 11 la Regulamentul privind gestionarea
situa iilor de urgen ă generate de inunda ii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la
construc ii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona
costieră, aprobat prin Ordinul comun MMP/MAI nr. 1422/192/2012.
Art. 3.
Activitatea comisiei va fi coordonată de efii grupurilor de suport tehnic ai
Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen ă Alba, în func ie de natura fenomenelor produse
şi pagubele înregistrate. Vor fi convoca i în vederea deplasării în teren doar specialiştii cu
atribu ii în domeniu.
Art. 4. În situa ii deosebite, în care se înregistrează fenomene hidrometeorologice de
amploare care vor genera concomitent pagube semnificative într-un număr mai mare de UAT –
uri pe raza jude ului, comisia se va suplimenta cu personal de specialitate din institu iile
men ionate la art. 1 prin nominalizare de către conducătorii institu iilor implicate.
Art. 5. Ordinul prefectului nr. 319/18.08.2016 î i încetează aplicabilitatea de la data
intrării în vigoare a acestui ordin.
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Art. 6.
Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică,
conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situa ii de urgen ă,
Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen ă Alba, care-l
va transmite tuturor institu iilor i societă ilor men ionate la articolul 1, care la rândul lor vor
comunica ordinul persoanelor în cauză. De asemenea, ordinul va fi transmis Ministerului
Afacerilor Interne i se va afişa pe site-ul Institu iei Prefectului - Jude ul Alba.
Alba Iulia, 16.06.2017

P R E F E C T,
Dănuț-Emil Hălălai

Contrasemneaza,
Subprefect,
Monica Popescu

Vizat
Şef serviciu,
Ovidiu Cazacu
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