
 

                                                       
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ORDIN NR. 205 
DIN  14.07.2022 

 
 

privind actualizarea componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
al judeţului Bihor 

 
       Având în vedere prevederile legale ale: 

- Art. 11 al Ordonanţei de urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 
Urgenţă aprobată prin Legea 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Ordonanţei de urgenţă nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de 
urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 
privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă; 

- Art.9 din Anexa HG nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura 
organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de 
urgență, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc şi Hotărârii nr. 94/2014 privind 
organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă; 

- Adresa Direcției pentru Agricultură Județeană Bihor nr.6141/12.07.2022 prin care solicită înlocuirea 
reprezentantului DAJ Bihor în grupul de suport tehnic al CJSU Bihor privind gestionarea situaţiilor de 
urgenţă generate de fenomene meteorologice având ca efect seceta pedologică 

- Văzând referatul Serviciului de Coordonare Instituţională nr.6912/14.07.2022 
   

În temeiul prevederilor art.275 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 
 
 Prefectul Judeţului Bihor emite prezentul 
 

ORDIN:  
 

Art.1. Se actualizează componenţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor (CJSU), conform 
anexelor 1 şi 2 la prezentul ordin. 

Art. 2. Instituţiile reprezentate în CJSU au obligaţia de a transmite către Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă ,,Crişana” al judeţului Bihor orice modificări apărute privind persoanele desemnate pentru a face parte din 
acest comitet. 

Art. 3. Începând cu data prezentului ordin, se abrogă Ordinul Prefectului nr.165/2022 privind actualizarea 
componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor. 

Art. 4. Prezentul ordin se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului Judeţul Bihor şi se comunică prin grija 
Secretariatului Tehnic Permanent din cadrul Centrului Operaţional  al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
„CRIŞANA” al judeţului Bihor, tuturor instituţiilor reprezentate în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREFECT 
Dumitru ȚIPLEA 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL 

               FENEȘI Tibor 
 
 

VIZAT LEGALITATEA 
ȘEF SERVICIU JURIDIC 

Alice LUPEȘ                                

 


