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INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL TIMIȘ 
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TIMIȘ 
 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea RAPORTULUI DE SINTEZĂ cu evaluarea pagubelor la culturile 
agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, la nivelul 

județului Timiș 

       Potrivit prevederilor: 

- O.U.G. nr. 21/2004 privind  Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005 şi Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de 

urgenţă; 

-   H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

- H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura 

organizatorică, atribuțiile, funcționarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru 

situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;  

- Ordinului comun al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 97/9.04.2020 și 

al Ministerului Afacerilor Interne 63/15.04.2020 pentru aprobarea Regulamentului din 

16.04.2020 privind gestionarea situațiilor de urgență de urgență generate de fenomene 

meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, cu modificările 

și completările ulterioare, 

- Ordinului prefectului nr 340 din 12.08.2021 privind actualizarea componenței 

comisiilor de lucru în vederea gestionării situațiilor de urgență generate de fenomene 

meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, la nivelul 

județului Timiș, 

Având în vedere adresa 5492/29.09.2021 a Direcției pentru Agricultură Județeană 

Timiș,  

 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș, întrunit în ședință extraordinară : 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1. Cu data prezentei se aprobă  RAPORTUL DE SINTEZĂ cu evaluarea pagubelor la 

culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, la nivelul 

județului Timiș. 

 Art. 2. Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență 

Timiș va transmite prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de 

Urgență, entităților responsabile cu evaluarea pagubelor la culturilor agricole din județul 

Timiș, pentru luare la cunoștință și conformare și le va publica pe site-ul Comitetului 

Județean pentru Situații de Urgență Timiș. 

Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș 

p. PREFECT 

SUBPREFECT 

OVIDIU VIRGIL DRĂGĂNESCU 


