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Către,
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Doamnă / Domnule PRIMAR, PREȘEDINTE al CLSU,
Pentru o mai bună operativitate în implementarea Ordinului nr. 97/2020 MADR / MAI, modificat cu Ordin
nr. 177 / 2022 MADR / MAI, vin cu câteva precizări privind redactarea - RAPORTULUI OPERATIV - ANEXA
1 și a PROCESULUI VERBAL de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole
de TOAMNĂ 2021 – anexa 3, având în vedete că au fost modificate termenele de depunere pentru culturile de
TOAMNĂ 2021, dar și pentru culturile de PRIMĂVARĂ 2022.
Cele două anexe vor fi elaborate de reprezentantul UAT – ului numit prin DISPOZIȚIA PRIMARULUI,
membru al comisiei de evaluare.
Raportul Operativ cuprinde ÎNȘTIINȚĂRILE ( acolo unde este cazul ) depuse de către PRODUCĂTORII
AGRICOLI la nivelul UAT-ului, pentru culturile înființate în TOAMNA anului 2021.
După ce toți producătorii agricoli au depus ÎNȘTIINȚĂRI, acestea se centralizează într-un RAPORT
OPERATIV care se trimite urgent

la DAJ BOTOȘANI. În baza înștiințărilor și raportului operativ se

completează PROCESUL VERBAL de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole de
TOAMNĂ 2021, după ce comisia stabilită prin Ordin de Prefect nr. 274 / 29.06.2022, modificat cu Ordin de
Prefect nr. 286/ 06.07.2022 a evaluat în teren gradul de calamitate.
Vă rog să trimiteți RAPORTUL OPERATIV ( cu prioritate pentru culturile de TOAMNĂ, acolo unde
este cazul ) la adresa de email calamitati.bt@madr.ro
Producătorii agricoli vor depune, dacă este cazul, o înștiințare pentru culturile de TOAMNĂ
2021 și o înștiințare pentru culturile de PRIMĂVARĂ 2022.
Pentru orice clarificare privind implementarea, solicitați relații la telefon 0744 21 72 74.
Cu deosebit respect,
DIRECTOR EXECUTIV
Cristian DELIBAȘ
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