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Nr. 1174_din 27.04.2022    

        Aprob:  

                                                                                                 

Primar, 

 

                                                                                             Victor CHIRILOAIE   
 

 

REFERAT 

 

cu privire la modificarea si completarea 

componentei Comitetului local pentru Situații de Urgenta Oancea 

si a Centrului Operativ cu Activitate Temporara Oancea 
    

 

            Subsemnata Daud Elena, Secretar general al comunei Oancea, județul Galați, 

având în vedere că unii membri ai C.L.S.U au plecat din localitate și Implicit din structură 

este necesar de modificat și completat componenta Comitetului local pentru Situații de 

Urgenta și componenta Centrului Operativ cu Activitate Temporara din comuna Oancea. 

            Având în vedere prevederile OUG.NR.21/2004 privind Sistemul National de 

Management al Situațiilor de Urgenta si ale Hotărârii nr.1491/2004 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atribuțiile, funcționarea si dotarea 

comitetelor si centrelor operative pentru situații de urgenta, rog respectuos sa analizați si 

sa propuneți numirea altor persoane in componenta Comitetului local pentru Situații de 

Urgenta Oancea si a Centrului Operativ cu Activitate Temporara Oancea in vederea 

emiterii dispoziției. 

 
 

 

 

                                  

                                                          SECRETAR GENERAL, 
 

                                                                                          Elena DAUD 



        ROMANIA    

JUDEȚUL GALAȚI 

COMUNA OANCEA 

           PRIMAR 

 

 

DISPOZIȚIA  nr.70 

din 28 aprilie 2022 

 
privind : modificarea și completarea componenței Comitetului local pentru 

 Situații de Urgență Oancea și a Centrului Operativ cu Activitate Temporară 

 

             Chiriloaie Victor, primarul comunei Oancea, județul Galați validat prin sentința 

civila nr.65/2020 ; 

 

        Având in vedere : 

- Referatul secretarului general al comunei Oancea, județul Galați nr.1174 din 

27.04.2022 ; 

- Prevederile art.12 ; art.24 din OUG nr.21/2004 privind Sistemul National de 

Management al Situațiilor de Urgenta cu modificările si completările ulterioare ; 

- Prevederile art.4 alin.(4) ; art.6, art.7 si art.9 lit.(d) din HG.1491/2004 privind 

structura organizatorica, atribuțiile, funcționarea și dotarea Comitetelor si Centrelor 

Operative pentru Situații de Urgenta ; 

 

      In  temeiul art.196 alin.(1) lit. b) din OUG 57/2019, privind Codul administrativ cu 

modificările si completările ulterioare, 

  
                                                    D I S P U N : 

 

           Art.1  Începând cu data prezentei dispoziții Comitetul local pentru Situații de 

Urgenta al comunei Oancea, județul Galați are următoarea componenta : 

 

1. Chiriloaie Victor   - primar                            - președinte 

2. Avadanei Pericle   - viceprimar                     - vicepreședinte 

3. Daud Elena            - secretar general             - membru 

4. Cosug Daniel         - șef post politie               - membru 

5. Olteanu Emilian     - agent politie                  - membru 

6. Pepelea Ionica         - lucrător posta                - membru 

 



7. Nebunu Antonina    - medic de familie            - membru        

8. Avadanei Ligia        - agent agricol                  - membru 

9. Brat Nicoleta   - manager Serv.alim.apa  - membru 

10. Bezman Romulus    - mecanic utilaj                - membru 

11. Ciubotariu Adrian    - expert cadastru              - membru 

 

   Art.2   Comitetul local pentru Situații de Urgenta Oancea are următoarele atribuții 

principale : 

a) Informează centrul operațional județean privind stările potențiale generatoare de 

situații de urgenta si iminenta amenințărilor acestora ; 

b) Evaluează situațiile de urgenta produse pe teritoriul unității administrativ teritoriale, 

stabilesc masuri si acțiuni specifice pentru gestionarea acestora si urmăresc 

îndeplinirea lor ; 

c) Declara cu acordul prefectului, starea de alerta pe teritoriul unității administrativ 

teritoriale ; 

d) Analizează si avizează planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale si 

financiare necesare gestionarii situației de urgenta ; 

e) Informează comitetul județean si consiliul local asupra activităților desfășurate ; 

f) Îndeplinește orice alte atribuții si sarcini stabilite de lege sau de organismele 

sau organele abilitate ; 

   Art.3  Începând cu data prezentei Centrul Operativ cu Activitate Temporara Oancea are 

următoarea componenta : 

1. Avădanei Pericle         - viceprimar    

2. Chiriloaie Doinita        - consilier principal 

3. Avădanei Iulian           - muncitor calificat 

4. Gălățeanu Doru           - muncitor calificat 

     Art.4 Cu data prezentei, dispoziția nr.01 din 11.01.2022 privind modificarea si 

completarea Comitetului local pentru Situații de Urgenta Oancea si a  Centrului Operativ cu 

Activitate Temporara se abroga. 

     Art.5  Prevederile prezentei dispoziții vor fi comunicate Prefectului județului Galați si 

instituțiilor abilitate de secretarul general al comunei Oancea Județul Galați. 

 

 

 

  PRIMAR,                                                         Contrasemnează pentru legalitate 

Secretar general al comunei Oancea,  

                                Victor CHIRILOAIE                                                      

Elena DAUD 


