
R O M A N I A 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL SUCEAVA 

ORDINUL nr. 17 
din 19 ianuarie 2012 

privind reorganizarea Comandamentului judeţean de analiză a 
realizării programului anual de înfiinţare a perdelelor forestiere de 

protecţie, în judeţul Suceava. 

PREFECTUL JUDEŢULUI SUCEAVA 

Având în vedere Referatul nr. 737/M.Cr. din 19.01.2012 pentru 
necesitatea emiterii unui Ordin al Prefectului judeţului Suceava pentru 
reorganizarea Comandamentului judeţean de analiză a realizării programului 
anual de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie în judeţul Suceava; 

Având în vedere prevederile art. 6 din HGR nr. 548/2003 privind 
atribuţiile Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor ca minister 
coordonator al Programului de realizare a Sistemului naţional al perdelelor 
forestiere de protecţie şi componenţa, modul de funcţionare şi atribuţiile 
comandamentelor judeţene de analiză a realizării programului anual de 
înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie; 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 289/2002 privind perdelele 
forestiere de protecţie, modificată prin Legea nr. 213/2011; 

Conform prevederilor HG nr. 994/2004 pentru aprobarea înfiinţării 
perdelelor forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie împotriva înzăpezirii în 
toate zonele ţării, în conformitate cu Programul de înfiinţare a perdelelor 
forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie împotriva înzăpezirii şi pentru 
aprobarea Studiului de fundamentare a necesităţii înfiinţării unei reţele de 
perdele forestiere • - - "' 
terenurile unităţilor de creştere şi exploatare a cailor de rasă, preluate de Regia 
Naţională a Pădurilor - Romsifva în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
139/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003; 

Potrivit prevederilor art. 6 lit. „b"din HGR nr. 460/2006 pentru aplicarea 
unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, 
cu modificările şi completările ulterioare, 



în baza dispoziţiilor art. 19 alin. (1) lit. „a" şi art. 26, alin. (1) din Legea 
nr. 340/2004 privind prefeăul şi instituţia prefectului, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, emite următorul 

Art. 1. Se reorganizează Comandamentul judeţean de analiză a realizării 
programului anual de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie în judeţul 
Suceava, în componenţa din Anexa nr. 1, care face parte integrantă din 
prezentul ordin. 

Art. 2. Secretariatul tehnic al comandamentului menţionat la art.l, este 
asigurat de aparatul propriu al Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava, în 
componenţa din Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 3. Comandamentul judeţean de analiză a realizării programului anual 
de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie în judeţul Suceava îşi va 
desfăşura activitatea în baza Regulamentului din Anexa nr. 3, care face parte 
integrantă din prezentul ordin. 

Art. 4. Cu data prezentului ordin, se abrogă Ordinul Prefectului judeţului 
Suceava, nr. 402 din 09 septembrie 2003 privind constituirea Comandamentului 
judeţean de analiză a realizării programului anual de înfiinţare a perdelelor 
forestiere de protecţie. 

Art. 5. Compartimentul Informare, Relaţii Publice şi Secretariat, va 
comunica prezentul ordin persoanelor interesate. 

ORDIN: 

Sorin Arcadii 

P R E F 

Angela ZAR02ANU 



ANEXA nr.l la Ordinul nr. 17 din 19 ianuarie 2012 

Componenţa 
Comandamentului judeţean de analiză a realizării programului anual de înfiinţare 

a perdelelor forestiere de protecţie, In judeţul Suceava 

Nr. 
crt. 

Numele 
membrului 

Funcţia şi 
instituţia reprezentată 

Calitatea în 
comandamentul 

judeţean 
1 Sorin Arcadie Popescu Prefectul judeţului Suceava şeful 

comandamentului 
2 Costel Girigan Inspector-şef Inspectoratul Teritorial 

de Regim Silvic şi Vânătoare Suceava 
membru permanent 

3 Mihai Franc Miheţiu Director Direcţia Silvică Suceava membru permanent 
4 Florinei Răducu 

Avasiloaie 
Director executiv, Direcţia pentru 

Agricultură Suceava 
membru permanent 

5 Vasile Oşean Director Executiv, Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Suceava 

membru permanent 

6 Ioan Corjuc Director Sistemul de Gospodărire a 
Apelor Suceava 

membru permanent 

7 Sorinei Vasilică Luchian Director Oficiul Judeţean de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară Suceava 

membru permanent 

8 Tudor Andriu Arhitectul şef al judeţului Suceava membru permanent 

9 Nicolae Catargiu Director coordonator Oficiul Judeţean 
de Studii Pedologice şi Agrochimice 

Suceava 

membru permanent 

10 Radu Avădanei Director Direcţia Judeţeană de 
Drumuri şi Poduri Suceava 

membru permanent 

11 Ilie Lungu Primarul oraşului Salcea membru 
12 Vasile Ursachi Primarul comunei Bălcăuţi membru 

13 Anton Curie Primarul comunei Bosanci membru 

14 Ioan Pavăl Primarul comunei Dumbrăveni membru 

15 Gheorghe Cornea Primarul comunei Fântânele membru 

16 Gheorghe Haliţă Primarul comunei Siminicea membru 

17 Ion Băiţan Primarul comunei Stroieşti membru 

18 Vasile Andriciuc Primarul comunei Şcheia membru 

19 Gheorghe Avram Primarul comunei Todireşti membru 

20 Sorin Flutur Director Regional, Regionala „Căi 
Ferate" Iaşi 

membru 

21 Cristian Andrei Huţanu Şef secţie Secţia de Drumuri Naţionale 
Suceava 

membru 

22 reprezentantul executan 
de înfiinţare a p 

tului documentaţiilor tehnico-economice 
erdelelor forestiere de protecţie 

invitat, fără drept 
de vot 

23 reprezentantul executantului lucrărilor de înfiinţare a perdelelor 
forestiere de protecţie - invitat 

invitat fără drept 
de vot 



ANEXA nr.2 la Ordinul nr. 17 din 19 ianuarie 2012 

Componenţa Secretariatului Tehnic al 
Comandamentului judeţean de analiză a realizării programului anual 
de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie, în judeţul Suceava 

1. Cristian Domiţian Moroşanu, Serviciul Dezvoltare Economică, 
Servicii Publice Şi Autorităţi Locale, Compartimentul Servicii Publice 
Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din 
cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava; 

2. Cristian Brudea, consilier superior, Serviciul Dezvoltare Economică, 
Servicii Publice Şi Autorităţi Locale, Compartimentul Servicii Publice 
Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din 
cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava; 

3. Gheorghe Mititelu, consilier superior, Serviciul Dezvoltare Economică, 
Servicii Publice Şi Autorităţi Locale, Compartimentul Servicii Publice 
Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din 
cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava. 



ANEXA nr.3 la Ordinul nr. 17 din 19 ianuarie 2012 

REGULAMENT 

de funcţionare a Comandamentului judeţean de analiză a realizării programului 
anual de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie, în judeţul Suceava 

în vederea realizării programului de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie în 
judeţul Suceava, în corelare cu studiile de fundamentare aprobate prin hotărâri ale 
Guvernului şi documentaţiile tehnico-economice pentru înfiinţarea perdelelor forestiere de 
protecţie, Comandamentul judeţean de analiză a realizării programului anual de înfiinţare a 
perdelelor forestiere de protecţie, constituit la nivelul judeţului Suceava, îşi desfăşoară 
activitatea în concordanţă cu următoarele: 

- şedinţele se convoacă în scris de Prefectul judeţului Suceava, care are obligaţia de a 
comunica ordinea de zi a şedinţei; 

- Comandamentul judeţean Suceava îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin 
două treimi din numărul membrilor; 

- fiecare şedinţă a comandamentului se consemnează într-un proces-verbal semnat de 
membrii prezenţi; 

- hotărârile Comandamentului judeţean Suceava se adoptă cu majoritatea simplă a 
membrilor prezenţi; 

- analizează, trimestrial şi ori de câte ori se impune, stadiul realizării programului anual 
de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie şi transmite autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură, rezultatele obţinute; 

- transmite, la cererea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, 
informaţiile necesare coordonării şi monitorizării realizării perdelelor forestiere de protecţie şi 
a resurselor financiare, în judeţul Suceava; 

- face propuneri Ministerului Mediului şi Pădurilor, până la data de 30 aprilie a fiecărui 
an, pentru înfiinţarea de perdele forestiere de protecţie şi în legătură cu sursele de finanţare; 

- colaborează cu executanţii studiilor de fundamentare şi ai documentaţiilor tehnico-
economice de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie şi le acordă sprijinul necesar; 

- acordă sprijin pentru întocmirea, pe localităţi, a situaţiilor centralizatoare privind 
stadiul înfiinţării perdelelor forestiere de protecţie în judeţul Suceava; 

- acordă sprijinul logistic necesar, cu specialiştii în cadastru, executantului lucrărilor de 
înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie; 

- ia măsuri pentru gospodărirea durabilă a perdelelor forestiere de protecţie în 
condiţiile legii şi ale normelor tehnice silvice pentru înfiinţarea, îngrijirea şi conducerea 
vegetaţiei forestiere din perdelele forestiere de protecţie; 

- primarii unităţilor administrativ- teritoriale precum şi reprezentanţii executanţilor 
documentaţiilor şi lucrărilor, membri ai Comandamentului judeţean Suceava, vor fi convocaţi 
numai la şedinţele în care se dezbat probleme legate de localitatea pe care o reprezintă, 
respectiv probleme legate de documentaţiile sau lucrările executate de aceştia. 


