
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 

PRIMAR 

 

D I S P O Z I ŢI E   

privind constituirea comisiei de specialitate pentru constatarea și evaluarea preliminară a efectelor 

calamităților naturale produse pe raza administrativ- teritorială a comunei Gioseni, județul Bacău  

     

Primarul comunei Gioseni , județul Bacău; 
Având în vedere: 

- Referatul nr. 1410 din 26.05.2020, al șefului SVSU Gioseni ; 

-   Prevederile :OUG nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgență, cu 
modificările și completările ulterioare;HG nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei nationale de management al riscului 
la inundatii pe termen mediu si lung; Ordinul  Ministerului  Mediului și Schimbărilor  Climatice  nr. 330 / 2013 pentru 
aprobarea Manualului primarului pentru managementul situatiilor de urgenta in caz de inundatii si seceta hidrologica si a 
Manualului prefectului pentru managementul situatiilor de urgenta in caz de inundatii si seceta hidrologic;Ordinul 
Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 459 / 2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta 
generate  de fenomene hidrometeorologice periculoase avand ca efect producerea de inundatii,  seceta hidrologica, 
precum si incidente/accidente la constructii hidrotehnice,  poluari accidentale pe cursurile de apa si poluari marine in 
zona costieră; 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului  

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  

 

D I S P U N: 

 

Art.1.  Se constituie comisia de de specialitate pentru constatarea și evaluarea preliminară a efectelor 

calamităților naturale produse pe raza administrativ- teritorială a comunei Gioseni, județul Bacău   , în următoarea 

componenţă: 

    Preşedinte :  Calara Alexandru  -  viceprimar 

      Secretar :      Turcu Ana-Maria – consilier achiziții publice  

Membrii :      Buhuceanu Bogdan - Ionuț -  administrator public  

             Marangoci Constantin – polițist local  

               Vornicu Irimia  -  șef SVSU  

              Art.2.(1) Membrii comisiei nominalizați la art.1  vor întocmi procese - verbale și rapoarte  ce vor cuprinde 

evaluări fizice și valorice constatate cu ocazia deplasării în teren, la producerea unor calamități naturale sesizate de 
persoane fizice sau juridice afectate. 

                       (2) Pentru fiecare obiectiv verificat se va constitui un dosar cu documente justificative ( fotografii, schițe, 

etc.) care vor sta la baza întocmirii procesului verbal și raportului , ce se vor înainta Comitetului local pentru Situații de 
Urgență Gioseni .                         

                       (3) Membrii comisiei nominalizați la art.1 pot solicita sprijinul și celorlalți membrii ai Comitetului Local 

pentru Situații de Urgență Gioseni , în vederea evaluării unor obiective afectate de calamități naturale.  

              Art.3.   Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei dispoziții către instituția Prefectului județului 

Bacău și persoanelor nominalizate la art.(1) , spre aducere la îndeplinire. 

                                                  

  PRIMAR, 

 TAMAȘ BERNADIN  
                    Contrasemnează pentru legalitate  
          Secretar comună,  
                    Cristina Sandu 
 

 
 

 
 

NR. 127  
din  26.05.2020 
Red.VI/1ex. 

                                


