
                R O M Â N O A 
ONSTOTUŢOA  PREFECTULUO - JUDEŢUL  TOMOŞ 

Timişoara, la 30.08.2017 
Nr. 640 

 
O R D O N 

  privind actualizarea componenței Comitetului judeţean  
pentru situaţii de urgenţă Timiş 

 

Prefectul judeţului Timiş, 
 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind 
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, modificată cu Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 1/2014, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2014, ale 
Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura 
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru 
situaţii de urgenţă şi ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă; 

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 594 din 23.08.2017 privind aplicarea 
mobilității pentru domnul Băcală Mircea din funcția publică de prefect al județului Timiș în 
funcția publică de inspector guvernamental și Hotărârea Guvernului nr. 595 din 23.08.2017 
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de 
prefect al județului Timiș de către doamna Andreaș Eva - Georgeta; 

Ținând cont de Referatul nr. 10977/29.08.2017 al Serviciului dezvoltare economică și 
monitorizarea serviciilor publice deconcentrate din cadrul Instituției Prefectului - Judeţul Timiş 
 În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/12.07.2004 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind prefectul şi instituţia prefectului, 
emite prezentul: 
 

O R D O N 
 

Art. 1. Începând cu data prezentului ordin se actualizează componența Comitetului judeţean 
pentru situaţii de urgenţă Timiş, potrivit Anexei nr. 1, precum şi componența grupurilor de 
suport tehnic, pe secţiuni, ale Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă Timiş, potrivit 
Anexelor nr. 2, 3, 4, 5 şi 6, care fac parte integrantă din prezentul ordin. 
Art. 2. Cu data prezentului ordin încetează efectele Ordinului prefectului nr. 862/26.10.2015 
privind actualizarea componenței Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă Timiş. 
Art. 3.  Prezentul ordin se comunică: 

- Ministerului Afacerilor Interne; 
- Serviciului dezvoltare economică şi monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, din 

cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş; 
- Serviciului financiar contabil, resurse umane şi administrativ, din cadrul Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Timiş;  
- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al Judeţului Timiş, care îl va transmite 

membrilor Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă Timiş. 
 
 

P R E F E C T, 
EVA - GEORGETA  ANDREAȘ 

CONTRASEMNEAZĂ 
SUBPREFECT, 

DANOEL - CROSTOAN  FRANȚESCU 
 
 
 

 VOZAT JURODOC 
Şef Serviciu, 

CODRUŢA  BOTEZ 
 


