Romania

J udetul Prahova
Com una Plopu
Primar

DISPOZITIE
privind

Completarea dispozitiei nr.l03/12.09.2017
Referitor la:

Constituirea Centrului Operativ cu activitate temporara
la nivelul comunei Plopu, judetul Prahova

Luand in considerare:
- Adresa nr.4.00 1.625/19.0 1.20 18 emisa de Inspectoratul pentru Situati i de Urgenta "Serban Cantacuzino"
al judetului Prahova;
- Referatul nr.1.001l29.0 1.2018 intocmit de inspectorul (protectie civila) Toma Nicoleta - Claudia;
- Raportul de avizare pentru legalitate al seeretarului eomunei inregistrat la nr:t.~fJ .../30.0 1.20 18;

In baza prevederilor legale ale:
- Art.15 alin.(I) si (5) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.21 12004 privind Sistemul
National de Management al Situatiilor de Urgenta, eu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararii Guvernului Romaniei nr.1.491109.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului - eadru privind
structura organizatorica, atributiile, funetionarea si dotarea comitetelor si centre lor operative pentru situatii
de urgenta;

In temeiul art. 68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 21512001 privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

Dispun:
Art.1. Art.I din dispozitia nr.l 03 din 12.09.2017 se completeaza avand urmatorul continut:
'~AJ_i_l)
...o.) Constituirea
Centrului Operativ cu Activitate Temporara
la nivelul comunei Plopu in
urmatoarea
structura
nominala, astfel:
1) DINCA Dragos - Valentin (consilier personal al primarului),
sef centru operativ,
2) CERNAT Radita
(consilier - cheltuieli),
membru,
3) STOICA Constanta
(referent - agent agricol),
secretar si membru,
4) PETRE Florin
(referent de specialitate - cadastru),
membru.
A_l_i.n,(~)Se desemneaza d-nul Dinca Dragos - Valentin sa indeplineasca
calitatea de sef
al Centrului Operativ cu Activitate Temporara
constituit potrivit alineatului 1 din prezentul articol.
AJ.i.n,D) Centrul Operativ cu Activitate Temporara
asigura secretariatul
tehnic al
Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Plopu"
Art.2. Art.2 si art.3 din dispozitia nr.1 03/12.09.20 17 raman in vigoare.
Art.3. Prezenta dispozitie va fi comunicata lnstitutiei Prefectului - judetul Prahova, Inspectoratului
pentru Situatii de Urgenta "Serban Cantacuzino" al judetului Prahova, primarului si viceprimarului,
administratorului public ai comunei Plopu, membrilor, sefilor C.L.S.U. si ai Centrului Operativ Plopu cat si
altor autoritati si institutii ale administratiei publice implicate, prin grija secretarului comunei.
Art.4. Prezenta dispozitie se supune cailor de atae la instanta judecatoreasca competenta si
modalitatilor de sesizare la institutiile si autoritatile abilitate numai si-n baza prevederilor Legii nr.554/2004
privind Legea eonteneiosului administrativ, cu modificarile si eompletarile ulterioare.
PRIMAR,
A vizez prezenta fiind eonforma legislatiei in vigoare,
Adrian BALANESCU
Secretar,
Sofia RUNTE NU

egistrata la nr.12; Emisa la data de 30.01.2018.
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