ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA ȘOLDANU

PRIMAR

DISPOZIȚIE
privind desemnarea dlui VLĂSCEANU Petrică, Șef SVSU comuna Șoldanu, pentru îndeplinirea atribuțiilor
funcției de Agent de inundații la comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi
GEAMBAŞU Iulian, Primar al comunei Şoldanu, județul Călăraşi

Având în vedere:


referatul înregistrat sub nr.4777/21.07.2017, elaborat de dl Petrică VLĂSCEANU, șef SVSU la comuna
Șoldanu, prin care se propune desemnarea persoanei care să îndeplinească funcția de agent de inundații la
comuna Șoldanu, judeţul Călăraşi;

În baza:





prevederilor art.29 alin.(2) lit.a) și art.52 alin.(3) și (4) din Ordinul Ministerului mediului și Pădurilor și
Ministerului Administratiei și Internelor nr.1422/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind
gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la
construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră;
prevederile Strategiei Nationale de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr.846/2010;
dispoziţiile art.63 alin.(1) lit.d) şi alin.(5) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată.

În temeiul art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi
completată.

DISPUN:
Art.1. - Se desemnează dl VLĂSCEANU Petrică, șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al

al aparatului de specialitate al primarului comunei Șoldanu, pentru îndeplinirea atribuțiilor funcției de
Agent de inundații la comuna Șoldanu, juețul Călărași, începând cu data comunicării prezentei dispoziții.
Art.2. - Începând cu data comunicării prezentei, Fișa postului persoanei nominalizate la art.1 se

completează cu atribuțiile Agentului de inundații.
Secretarul comunei va publica pe site-ul primăriei, va afișa la sediul propriu și va comunica prezenta dispoziție
autorităților și persoanelor interesate:
a) Instituției Prefectului - Județul Călărași;
b) S.G.A. Călărași;
c) Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Barbu Știrbei” al județului Călărași;
d) Dlui VLĂSCEANU Petrică, șeful SVSU Șoldanu.
PRIMAR,
Iulian GEAMBAŞU
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AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
Secretar comuna Şoldanu,
Traian HULEA

