
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL SUCEAVA 

O R DI N U L nr. 
din data de ^ p A ^ â i L 

privind constituirea comisiei interinstituţionale pentru verificarea stării tehnice 
a iazurilor de decantare din judeţul Suceava 

Prefectul Judeţului Suceava; 

Analizând propunerile Serviciului Dezvoltare Economică, Servicii Publice şi Situaţii de 
Urgenţă din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava, prezentate cu referatul nr. 
10993/20/2 din 05.07.2021 privind constituirea comisiei interinstituţionale pentru 
verificarea stării tehnice a iazurilor de decantare din judeţul Suceava; 

Având în vedere: 
- manifestarea unor fenomene meteohidroiogice periculoase pe teritoriul judeţului 

Suceava şi instituirea a numeroase avertizări meteohidroiogice COD GALBEN, COD 
PORTOCALIU şi COD ROŞU; 

- Hotărârea nr. 133 din 30.06.2021 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Suceava privind stabilirea unor măsuri ca urmare a manifestării fenomenelor 
meteoroiogice/hidroiogice pe teritoriul judeţului Suceava. 

Ţinând cont de prevederile: 
- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de management al Situaţiilor de 

Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 
- H.G. nr.557/2016 privind Managementul tipurilor de risc, 
- Dispoziţia nr. 906 din 30.06.2021 a Secretarului de Stat - Şef al Departamentului 

pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 
- Ordinul nr. 150/2021 al Prefectului judeţului Suceava privind reorganizarea şi 

funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava; 
- art. 252, lit.b) şi ale'art. 257 alin.(l)'lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
în baza dispoziţiilor art 275 alin (1) şi alin (l1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, emite 
următorul: 

O R D I N : 

Art l . Se constituie comisia interinstituţionaiă pentru verificarea stării tehnice a iazurilor 
de decantare din judeţul Suceava, în următoarea componenţă: 

- consilier Cristian Domiţian Moroşanu, Instituţia Prefectul ui-judeţul Suceava, 
coordonator comisie; 



- maior Laura Antohi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "BUCOVINA" ai 
judeţului Suceava; 

- comisar Cristian Ibănescu, Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean 
Suceava; 

- ing. Iulian Atitienei, Direcţia Silvică Suceava; 
- ing. Tiberiu Cervenciuc, Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava; 
- dr. ing. Anca Ionce, Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava; 
- ing. Gabriel Gheorghe Sabin, SC CONVERSMIN SA Bucureşti, punct de lucru Vatra 

Dornei; 
- primarul unităţii administrativ-teritoriale pe teritoriul căreia se găseşte obiectivul 

care face obiectul verificării. 
Art.2. Comisia astfel constituită îşi va desfăşura activitatea începând cu data de 
06.07.2021. 
Art.3. Deficienţele constatate, însoţite de măsuri şi responsabilităţi, vor face obiectul unui 
Proces verbal elaborat sub conducerea Inspectorului şef al Inspectoratului pentru Situaţii 
de Urgenţă "BUCOVINA" al judeţului Suceava în calitate de coordonator al Grupului de 
suport tehnic pentru acest tip de risc, şi care va fi aprobat de Prefectul judeţului, în calitate 
de Preşedinte al Comitetului judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava. 
Art.4. Primarii unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Suceava pe teritoriul cărora se 
găsesc obiective care fac obiectul verificării, în calitate de preşedinţi ai comitetelor locale 
pentru situaţii de urgenţă, vor sprijini activitatea comisiei constituite prin prevederile Art.l. 
Art.5. Compartimentul Secretariat, Informare, Relaţii Publice din cadrul Instituţiei 
Prefectului-judeţul Suceava va asigura comunicarea prezentului ordin persoanelor şi 
instituţiilor implicate. 

Contrasemnează, 

Secretar general 


