ROMANIA
Judetul CARAS SEVERIN
Comuna EFTIMIE MURGU
- PrimarNr. 64 din 27 aprilie 2020
DISPOZIȚIE
privind reactualizarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă
Primarul comunei Eftimie Murgu
Având în vedere:
- referatul secretarului prin care propune reactualizarea Comitetului Local pentru
Situaţii de Urgenţă al comunei Eftimie Murgu;
- prevederile art.12 din 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;
- prevederile H.G. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind
structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor
operative pentru situaţii de urgenţă.
În temeiul dispozițiilor art. 155 si art. 196 alin. (1) lit. ”b” din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
DISPUNE:
Art.1. Se reactualizează, la nivelul comunei Eftimie Murgu, Comitetul Local pentru
Situaţii de Urgenţă, în următoarea componenţă:
Secretariatul tehnic permanent este constituit din:
Preşedinte:
Vladia Mihai , primar
Vicepreşedinte: Turnea Remus Andrei, viceprimar
Membri:
Imbrescu Liviu, secretar general U.A.T.
Borchescu Marius - directorul scolii gimnaziale Dr. Ion Sirbu
Didraga Gligore – sef post politie local
Fisteag Alina Cristina – medic de familie
Imbrescu Nicolae – inspector situatii de urgenta

Consultanţi:
Cocias Nicolae- tehnician silvic
Radoi Razvan -preot
Sarchiz Cristina – asistent medical

Art.2. În scopul îndeplinirii funcţiilor specifice pe durata stării de alertă, în cazul
situaţiilor de urgenţă, precum şi pe timpul unor exerciţii, aplicaţii şi antrenamente pentru
pregătirea în astfel de situaţii, se constituie centrul operativ cu activitate temporară, în
următoarea componenţă:
- Turnea Remus Andrei – presedinte;
- Imbrescu Liviu – secretar;
- Didraga Gligore – sef post politie local.

Art.3. Cu aceeaşi dată se abrogă Dispoziţia Primarului nr. 121 din 17.10.2019.
Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică la:
- Instituţia Prefectului judeţului Caras Severin;
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Semenic” al judeţului Caras Severin;
- Persoanelor nominalizate la art.1 şi 2;
- Se publica pe site – ul primăriei;

PRIMAR ,
MIHAI VLĂDIA

Avizat ,
Secretar general U.A.T.
Liviu Imbrescu

