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D I S P O Z I Ţ I A Nr.207
din 28.10.2011
Privind constituirea Comandamentului local pentru dezăpezire, combaterea poleiului şi a altor fenomene
periculoase specifice sezonului de iarnă în comuna Copăcel
Ţinând cont de referatul de specialitate al inspectorului de mediu înregistrat sub nr.3394/27.10.2011
Văzând adresa Inspectoratului
pentru
Situaţii de Urgenţă ,,Crişana”
al judeţului Bihor cu
nr.477637/18.10.2011, precum şi Ordinul Prefectului cu nr.235/18.10.2011 privind constituirea
Comandamentului judeţean şi a Comandamentelor locale pentru deszăpezire şi combaterea poleiului şi a altor
fenomene meteorologice periculoase specific sezonului de iarnă, înregistrate sub nr.3351/25.10.2011
În baza prevederilor art.4 din Anexa Ordinului Ministerului Transportului nr.1945/2005 pentru aprobarea
reglementării tehnice “Normativ privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice”, indicativ
AND 525-2005
În conformitate cu prevederile art.63 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit b) şi art.68 alin.(1) 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 Se constituie Comandamentul local pentru dezăpezire, combaterea poleiului şi a altor fenomene
periculoase specifice sezonului de iarnă în comuna Copăcel, având următoarea componenţă:
- BUDA CONSTANTIN
- Primarul comunei Copăcel
- Preşedinte
- GURĂU SILVIU-COSTEL
- Viceprimarul comunei Copăcel
- membru
- POPA CĂTĂLIN-IOAN
- Insp. Mediu Primăria comunei Copăcel - membru
- VLAD TRAIAN
- Referent Primăria comunei Copăcel
- membru
- PETRIŢA SILVIU-IOAN
- Consilier local
- membru
- LUCA PETRU
- Consilier local
- membru
- HARAGOŞ GAVRIL
- Consilier local
- membru
- RUGEA IOAN
- Consilier local
- membru
- PUPĂZĂ ADRIAN
- Pompier
- membru
Art.2 Comandamentul local va întocmi un Program de deszăpezire şi combatere a poleiului, care va cuprinde în
principal următoarele: organizarea comandamentului (componenţă, funcţionare, etc.), asigurarea mijloacelor
tehnice pentru intervenţie şi asigurarea stocurilor de material necesare pentru intervenţie.
Art.3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de membrii Comisiei.
Art.4 De la data emiterii prezentei se abrogă Dispoziţia Primarului cu nr.282/29.10.2010.
Art.5 Prezenta dispoziţie se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Crişana” al judeţului Bihor
- Membrii Comisiei
- afisare
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