
  

R O M Â N I A 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA  PREFECTULUI -JUDEŢUL BUZĂU 

 

 
 

ORDIN 

privind reorganizarea Comisiei mixte de verificare şi evaluare a riscurilor 
semnalate de Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Buzău la culturile agricole şi 

la animale în anul 2018 

 
       

         Având în vedere: 
 

          -  prevederile Ordinului comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al 
ministrului administraţiei şi internelor nr.1422/192/2012 pentru aprobarea 
Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, 
fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, 
poluări accidentale pe cursurile de apa şi poluări marine în zona costieră; 
 - prevederile art. 6 alin. (1) lit. b din HG nr. 460/2006 pentru aplicarea 

unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului; 
- referatul nr. 6159/07.05.2018 întocmit în cadrul Serviciului Afaceri 

Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, Strategii 
Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă prin care se 
propune reorganizarea Comisiei mixte în vederea verificării şi evaluării 

pagubelor semnalate de Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Buzău. 

          În temeiul art. 26 alin.1) din Legea nr. 340/2004, privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, 

          Prefectul Judetului Buzãu emite următorul, 

  

ORDIN : 

 

            Art 1. Se reorganizează Comisia mixtă de verificare şi evaluare a 
riscurilor semnalate de Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Buzău la culturile 

agricole şi animale, de pe raza judeţului Buzău, în anul 2018, în următoarea 
componenţă: 

 -  2 reprezentanţi ai  Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Buzău; 

 - 1 reprezentant al Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Buzău (în cazul pagubelor produse la animale); 
 -  1 reprezentant al autorităţii administraţiei publice locale. 

     Art.2. Comisia constituită potrivit art.1 va întocmi proces verbal de 

constatare a pagubelor produse. 

     Art.3. Ordinul Prefectului nr. 179/24.03.2017 îşi încetează aplicabilitatea. 



  

    Art.4. Serviciul afaceri europene, relaţii internaţionale, dezvoltare 

economică, strategii guvernamentale, servicii publice deconcentrate, situaţii de 
urgenţă va duce la îndeplinire prezentul ordin, prin înregistrare şi comunicare. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

P R E F E C T 

 

Carmen Adriana Ichim 

 

 

 

 

 

    SUBPREFECT 

 

Marian Sorin Gheorghe     
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