ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA OANCEA
PRIMAR

D I S P O Z I Ț I A nr. 37
din 16 martie 2020

privind : modificarea și completarea Comitetului local pentru Situații de
Urgență Oancea și a Centrului Operativ cu Activitate Temporară .
Chiriloaie Victor, primarul comunei Oancea, judeţul Galati validat prin
sentinţa civilă nr.406/2016;
Având in vedere referatul nr.948 din 16.03.2020 a secretarului general al
comunei Oancea, judetul Galati;
Având in vedere prevederile art.12 ; art.24 din OUG nr.21/2004 privind
Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta cu modificarile si
completarile ulterioare;
Având in vedere prevederile art.4 alin.(4); art.6, art.7 si art.9 lit.(d) din
HG.1491/2004 privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea
Comitetelor şi Centrelor Operative pentru Situaţii de Urgenţă;
În temeiul art. 196 alin.(1) lit. b) din OUG 57/2019, privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUN
Art.1 Incepând cu data prezentei Comitetul local pentru Situații de Urgență
al comunei Oancea, județul Galați are următoarea componență:
1. Chiriloaie Victor
- primar
- președinte
2. Avădanei Pericle
- viceprimar
- vicepreședinte
3. Dima Elisabeta
- secretar general
- membru
4. Plopeanu Gigi
- sef Sector Poliție Frontieră- membru
5. Lazăr Carmen Florentina – medic veterinar
- membru
6. Nebunu Antonina
- medic de familie
- membru
7. Stoica Ioana
- asistent medical
- membru
8. Cucereanu Rodica - asistent social
- membru
9. Brat Nicoleta
- manager Serv.alim.apa - membru
10. Bezman Romulus
- membru
11. Palade Petru
- membru

Art.2 Comitetul local pentru Situații de Urgență Oancea are următoarele
atribuții principale:
a) informează centrul operațional județean privind stările potențiale
generatoare de situații de urgență și iminența amenințărilor acestora;
b) evaluează situațiile de urgență produse pe teritoriul unității administrativ
teritoriale, stabilesc măsuri și acțiuni specifice pentru gestionarea acestora si
urmăresc îndeplinirea lor;
c) declară cu acordul prefectului, starea de alertă pe teritoriul unității
administrativ teritoriale ;
d) analizează si avizează planul local pentru asigurarea resurselor umane,
materiale și financiare necesare gestionării situației de urgență ;
e) informează comitetul județean și consiliul local asupra activităților
desfășurate ;
f) indeplineste orice alte atributii și sarcini stabilite de lege sau de organismele
sau organele abilitate ;
Art.3 Incepând cu data prezentei Centrul Operativ cu Activitate Temporară
Oancea are următoarea componenta:
1. Dima Elisabeta
- secretar
- sef.COAT
2. Mocanu Laurentiu
- contabil
- membru
3. Galațanu Teodor
- muncitor
- membru
Art.4 Cu data prezentei prevederile dispoziției nr.71 din 04.07.2017 se abrogă.
Art.5 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate Prefectului județului
Galați și instituțiilor abilitate de secretar Dima Elisabeta.

PRIMAR,

VICTOR CHIRILOAIE.

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general,
Elisabeta Dima.

