
Ministerul Afacerilor Interne
Instituția Prefectului - Județul Bacău

ORDIN
reactualizarea „Comisia de constatare si estimare a pagubelor și efectelor generate de 
inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente ia construcții hidrotehnice, 
poluări accidentale pe cursuri de apă și alunecări de teren - în localități ale județului 

Bacău

PREFECTUL JUDEȚULUI BACAU

Având în vedere:
- referatul nr. ND/ 23901/ 19. 11.2020 al Serviciului Comunicare și Situații de 

Urgență, din Instituția Prefectului județul Bacău;
- prevederile art. 22, lit. "b" din O.U.G. nr 21/2004 privind Sistemul Național de 

Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile de ansamblu ale Regulamentul privind gestionarea situațiilor de 

urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente ia 
construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă si poluări marine in zona 
costieră, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Apelor si Pădurilor si Ministerului 
Administrației si Internelor cu numărul 459/78/2019;

în temeiul art. 275, alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, emit 
următorul :

ORDIN
Art. 1. Se reactualizează „Comisia de constatare si estimare a pagubelor și 

efectelor generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la 
construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursuri de apă și alunecări de teren - în 
localități ale județului Bacău, cu următoarea componență și reprezentativitate:

1. Reprezentant al Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Maior 
Constantin Ene" al județului Bacău (coordonator comisie);

2. Reprezentant al Administrației Bazinale de Ape Șiret, respectiv al 
Sistemului de Gospodărire a Apelor Bacău;

3. Reprezentant al Consiliului Județean Bacău;
4. Reprezentant al Inspectoratului Județean în Construcții Bacău
5. Reprezentant al Agenției pentru Protecția Mediului, respectiv al 

Comisariatului Județean Bacău al Gărzii Naționale de Mediu;
6. Reprezentant al Filialei Bacău a Agenției Naționale de îmbunătățiri 

Funciare;
7. Reprezentant al Direcției pentru Agricultură Bacău;
8. Reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Bacău;
9. Reprezentant al Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța 

Alimentelor Bacău;
10. Reprezentant al Direcției Silvice Bacău;
11. Reprezentant din partea unității administrativ-teritoriale afectate;
12. Alți reprezentanți și specialiști, după caz, desemnați de prefect;

Art. 2. Comisia isi va desfășura activitatea ori de cate ori va fi necesar si va fi 
alcătuită de regulă dintr-un număr de 3-5 persoane, după caz, desemnate de conducătorii 



instituțiilor implicate, la inițiativa ISUJ Bacău și cu aprobarea prefectului județului în 
calitatea sa de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, respectiv, la 
solicitarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Maior Constantin Ene" al județului 
Bacău.

Art. 3. Aspectele constatate cu ocazia verificărilor efectuate de comisii în teren și 
a validării evaluării pagubelor constatate, din rapoartele operative aprobate de primari - 
vor face obiectul unui proces verbal elaborat sub coordonarea reprezentantului ISUJ 
Bacău și a reprezentantului SGA Bacău, ulterior însușit și semnat de membrii comisiei, în 
conformitate cu anexele 10 si 11 ale Ordinului comun al Ministerului Apelor și Pădurilor si 
al Ministerului Administrației si Internelor numărul 459/78/2019.

Art. 4. Se abrogă Ordinul Prefectului județului Bacău nr. 360 / 26. 10. 2019;

Art. 5. Compartimentul pentru situații de urgență din cadrul Instituției Prefectului 
județului Bacău va comunica prezentul ordin - Instigtușiilor cu reprezentanți în comisii su 
unităților administrative teritoriale din județ.
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