
ROMANIA
.IUDETUL SALAJ
COMUNA NAPRADEA
PRIMAR

DISPOZITIANR.T4
din ll iunie2021

privind constituirea Centrului Operativ cu Activitate Temporara pentru

Situatii de Urgenta

Prirnarul comunei NAPRADEA,.iudetul SALAJ;
Avand in vedere necesitatea constituirii Centrului Operativ cu Activitate Temporara pentru

Situatii de Urgerrta;
Yazand prevederile art.12 alin.2 dinO.U.G. nr.2112004 privind SistemulNalional de

Management al Situa{iilor de Urgenld - aprobat prin Legea nr. 15120051,

Avand in vedere prevederile art.4 alin (4) si art. 7, din Hotararea Guvernului nr. 149112004
pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorica, atributiilc, functionarea si

dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta;
Avand in vedere prevederile art. 155 din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ ;

In temeiul art.l96 alin.l lit. b din OUG nr. 5712019 privind Codul adrninistrative

DISPUN:

Art.l.- Se constituie Centrul Operativ cu Activitate Temporara pentru Situatii de Urgenta
care va avea urmatoarea componenta :

- Becea Bogdan Cristian - adrninistrator * conducator centru operativ;
- Borbiu Laura Monica - inspector - membru;
- Farcas Dorin- inspector - membru;
- Romocea Traian - inspector - membru;
- Blidar Adriana - inspector - membru;

Art.2. - Centrele operative cu activitate temporar[ asigurS si organizeazd secretariatele
tehnice ale cornitetelor pentru situalii de urgerr{5 siindeplinesc urmdtoarele atribulii specifice:

a) asigurd convocarea comitetelor pentru situafii de urgenld si transmiterea ordinii de zi;
b) primesc si pregdtesc materialele pentru sedinfele comitetelor pentru situatrii de urgen(d si le

prezintd presedinfilor si nrembrilor acestor comitete;
c) executd lucrdrile si opera{iunile de secretariat pe tirnpul sedinJelor;

d) asiguri rcdactarca hotlr0rilor adoptate, precum si a proicctelor de ordinc sau dispozilii, pe

care le prezintd spre aprobare;
e) difuzeazd la cornponentele Sistemului Nafional si la autorit6tile interesate documentele emise

de comitetele respective privirrd activitatea preventivd si de intervenfie;
f) irrtocmesc infbrrndri periodice privind situatria operativd sau stadiul indeplinirii hotdr6rilor

adoptate;
g) intocmesc proiecte de comunicate de presd;
h) unndresc realizarea suportului logistic pentru deslEsurarea sedinlelor comitetelor pentru

situalii de urgen!6;
i) gestiorreazd documentele comitetelor pentru situalii de urgen!6;

asiguira punctual de cclrrtact cu secretariatul



j) asigur[ punctul de corrtact cu secretariatul tehnic permanent din cadrul Inspectoratului pentru
Situa{ii de Urgenld;

k) indeplinesc alte sarcini stabilite de cornitete, de presedin{ii acestora,
Art.3. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteazamembrii comisiei.

Art.4.- Prezenta dispozitie se comunica la:
- lnstitutia Prefectului Judetului Salaj;
- Dosar dispozitii;
- Centrul Operativ cu Activitate Temporara;
- Locuitorii comunei.

VIZNT LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
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