
R O M Â N I A 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL SUCEAVA 

ORDINUL nr.BZ.dln 
privind constituirea comisiei mixte pentru combaterea buruienii ambrozia, 

In judeţul Suceava 

PREFECTUL JUDEŢULUI SUCEAVA 

Având în vedere: 
- adresa nr. nr. 171/CFM din 09.01.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, 

înregistrată la Instituţia Prefectului-judeţul Suceava la nr. 528 din 09.01.2019 cu privire la 
combaterea buruienii ambrozia; 

- referatul nr. 2490/20/2 din 06.02.2019 întocmit în cadrul Serviciului Dezvoltare 
Economică, Servicii Publice şi Tehnologia Informaţiei; 

- PS-06 - Procedura privind modul de elaborare, emitere, comunicare şi arhivare a 
ordinelor prefectului. 

în temeiul prevederilor: 
- art. 4 din HG nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 62/2018privind combaterea buruienii ambrozia; 
- art. 26 alin.(l) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite următorul 

ORDIN: 

Art.l. Se constituie comisia mixtă pentru combaterea buruienii ambrozia, în judeţul 
Suceava, în următoarea componenţă: 

- Vasile Costan, reprezentantul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Suceava, 
preşedintele comisiei; 

- Cornel Budianu, reprezentantul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Suceava; 
- Vasile Onofreiciuc, reprezentantul Gărzii Naţionale de Mediu-Comisariatul Judeţean 

Suceava; 
- Cezar Asurdului, reprezentantul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava. 
Art.2. Secretariatul comisiei astfel constituite va fi asigurat de Direcţia pentru 

Agricultură Judeţeană Suceava. 
Art.3. Comisia astfel constituită îşi va desfăşura activitatea în perioada 1-31 iulie a 

fiecărui an; raportul comisiei privind numărul de persoane fizice sau juridice care au 
respectat prevederile legii, situaţia persoanelor care au fost sancţionate cu avertisment, 
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precum şi a celor sancţionate cu amendă, pe localităţi, va fi întocmit până cel târziu la data 
de 30 noiembrie a fiecărui an, considerându-se atribuţie de serviciu. 

Art.4. Prin grija preşedintelui comisiei constituită la Art.l., un exemplar al raportului 
de activitate va fi depus la Compartimentul Informare, Relaţii Publice, Secretariat şi Aplicarea 
Apostilei din cadrul Instituţiei Prefectului-judeţul Suceava. 

Art.5. Compartimentul Informare, Relaţii Publice, Secretariat şi Aplicarea Apostilei ai 
Instituţiei Prefectului-judeţul Suceava va asigura comunicarea prezentului ordin persoanelor 
şi instituţiilor implicate. 
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