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Vizat Legalitatea
SECRETAR,
Jr.Canta Silvia
D I S P O Z I Ţ I A Nr.22
Din 15.02.2012
Pentru instituirea Serviciului de permanenţă la sediul Primăriei Copăcel, în caz de
iminenţă a producerii unor situaţii de urgenţă
Văzând referatul cu nr.565/15.02.2012 privind instituirea Serviciului de permanenţă
la sediul Primăriei Copăcel ca urmare a avertizărilor de cod galben de ninsori şi viscol
Având în vedere prevederile:
- art.12 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.21/2004 - privind Sistemul
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare
- O.M.A.I. nr.736/22.07.2005 - privind instituirea serviciului de permanenţă la
toate primăriile din zona de risc în caz de iminenţă a producerii unor situaţii de urgenţă,
- art.1 din Ordinul Prefectului nr.95 din 06 martie 2009, privind instituirea
serviciului de permanenţă la toate primăriile, avertizarea populaţiei din zona de risc, în caz de
iminenţă a producerii unor situaţii de urgenţă şi dotarea Comitetelor Locale pentru Situaţii de
Urgenţă
În baza prevederilor art.63 alin.(1) lit.d) şi alin.(5) lit.b), art.68 alin.(1) şi ale art.115
alin.(1) lit.a) din Legea nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
PRIMARUL COMUNEI COPĂCEL
D I S P U N E:
Art.1 Pentru asigurarea stării de operativitate şi a capacităţii optime de intervenţie la
nivelul comunei Copăcel, se instituie serviciul de permanenţă.
Art.2 Serviciul de permanenţă se execută la sediul Primăriei Copăcel şi intră în
funcţiune la primirea atenţionărilor privind iminenţa producerii unor situaţii de urgenţă,
transmise de către Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.
Art.3 Serviciul de permanenţă se execută de către persoanele prevăzute în Anexa 1,
conform graficului întocmit de către şeful Centrului Operativ cu activitate temporară.
Art.4 Prezenta dispoziţie se comunică:
Instituţiei Prefectului – judeţ Bihor
Personalului care execută serviciul de permanenţă
Compartiment Mediu
P R I M A R,
BUDA CONSTANTIN

ANEXA 1
la Dispoziţia nr.22/15.02.2012

TABEL NOMINAL
Cu personalul ce execută serviciul de permanenţă la Primăria Copăcel
Nr.
crt
1
2
3

Numele şi prenumele
Gurau Silviu-Costel
Popa Cătălin-Ioan
Vlad Traian

Funcţia
Viceprimar
Insp.mediu
Referent

Adresa
Chijic nr.34
Chijic nr.100
Copăcel nr.178

P R I M A R,
BUDA CONSTANTIN

Nr.de tel.
0741910260
0740014377
0740288648

Semnătura

Observaţii
flotant
flotant

