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ORDIN
pentru modificarea anexei

nr.l la Ordinul prefectului nr. 307 din 24.10.2A16 privind

reactualizarea componen{ei Comitetului judetean pentru Situa{ii de Urgen([, a grupurilor de

suport tehnic organizate pe lAngi Comitetul Judefean pentru Situafii de Urgenfi si aprobarea
regulamentului de organizare si funcfionare a Comitetului judetean pentru Situa{ii de Urgenfl

in conformitate cu prevederile Hotardrii Guvernului RomAniei nr.382131.05.2017 privind
incetarea exercitf,rii, cu carracter temporar, pr:in detagare

in condiJiile legii, a funcliei de prefect al

judetului Vaslui de cdtrle domnul Bogdan Isabel

gi ale

Hotardrii Guvernului

nr.383131.05.20l7 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detagare

RomAniei

in condiliife legii, a

funcliei de prefect al judeJului Vaslui de cdtre domnul Popica Eduard-Andrei;
avdnd in vedere refdratul nr.8l92l n.A6.2017 al Serviciului programe gi monitoriz4re servicii
deconcentrate;
in conformitate cu prevederile art. 11 si 22 din Ordonan{a de UrgenJd a Guvgrnului nr.
2112004

privind Sistemul Nalional de Management al SituaJiilor de Urgen!6, republicatfl, ale aft.4

alin (3), art.9, 10, 11,
Regulamentului

-

113

si 18 din Hotdrdr

cadru privind structura or

comitetelor gi centrelor opefative pentru situafii de

in

conformitate

crj prevederile Orrdinului comun nr.

192102.08.2012

al

Ministerului

Administrafiei gi Internelor gi nr.1422116.05.2!.012 al Ministemlui Mediului gi Padurilor;

in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii, P[durilor gi Dezvoltdrii
Rurale nr.551 din 8 arlgust 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind monitqrizarea gi
gestionarea riscurilor cauzgte de c[derile de grindind gi secet[ severd, a Regulamentului privind
gestionarea situaliilor

de

UrgenJd

in

domeniul fitosanitar

- invazii ate agenlilor

de ddunare

gi

contaminarea culturilor agrlcole cu produse de uz fitosanitar gi a Regulamentului privind gestionarea

situaliilor de urgenJd ca un{are a incendiilor de pddure;

@qta1730168,Vaslui,juc1.Vaslui,tel:0235-31'633o,0235361,455,fax:0235-351p98
e-nlail:prefectura(g)plef-ecturavashLi.ro,web:

r'efecturavaslui.ro

in

ilor art. 26 din Legea nr.340l 2004 privind prefectul Ei institufia

temeiul pre

prefectului, republicatd;

Prefectul udetului Vaslui

-

Eduard-Andrei POPICA, emit prezentul

ORD

Art. unic - Anexa

I

N:

.1 la ordinul pref'ectului nr. 307 din 24.10.2016 privind rcactualizarca

componen{ei Comitetului judetean pentru Situafii de Urgenf[,
organizate pe ldngd Comi
or ganizar e qi

funclionare

componenfa din anexa la

a

grupurilor de suport tehnic

Judefean pentru Situalii de UrgenJd qi aprobarea regulamentului de

Comitetului judel;ean pentru SituaJii de UrgenJd se modific[ si va avea
tul ordin.

Contrasemneazd.
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