
R O M Â N I A 
              JUDETUL BACĂU 

COMUNA GIOSENI 
PRIMAR 

 
                                              DISPOZIȚIE 
privind  actualizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgență si a  

Centrului Operativ cu Activitate Temporară  
la U.A.T. comuna Gioseni , judetul Bacău 

 
 

 

 

Primarul comunei Gioseni, judeţul Bacău: 
        Având în vedere: 

- referatul nr. 1381 din 25.05.2020 al șefului SVSU Gioseni  ; 
-prevederile art.12 din OUG nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al 

Situatiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare  ; ale HG  nr. 1.491 / 2004pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si 
dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgent, cu modificările și completările 
ulterioare,  
    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 

  
 

DISPUN: 
 

 
Art.1. Se aprobă actualizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență și a Centrului 

Operativ cu Activitate Temporară la nivelul U.A.T. comuna Gioseni, județul Bacău, conform Anexelor 
nr. 1 și  2, parte integrantă din prezenta dispozitie. 

Art.2. Dispozitia Primarului comunei Gioseni nr. 4 din 07.01.2019 se abrogă. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează persoanele 

nominalizate în anexele precizate la art.1.   
Art.4. Șeful SVSU va comunica prezenta dispoziție  persoanelor nominalizate. 
Art.5. Prezenta dispoziție se va comunica Prefectului judetului Bacău și spre cunoștință 

publică, în condițiile legii. 

 
PRIMAR, 
 
TAMAȘ BERNADIN  
          Aviz pentru legalitate  
          Secretar general comună, 
          Cristina Sandu  

 

 

 

 

Proiect nr.  125 din   25.05.2020 
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ROMÂNIA                                                   APROB,                                                    
JUDEȚUL  BACĂU                                      PRIMAR                                                                             
COMUNA  GIOSENI            Tamaş Bernadin 

 

NR. 1381  din 25.05.2020 

 

 

 

 
REFERAT 

 
 

Subsemnatul   Vornicu Irimia  - Șef SVSU   în cadrul  aparatului de specialitate al 
primarului  comunei  Gioseni, judetul Bacău  

  
Având în vedere:  
 - prevederile art.12  din OUG nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al 

Situatiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare  ; ale HG  nr. 1.491 / 2004 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea 
comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgent, cu modificările și completările ulterioare; 

Ținând cont de modificările intervenite în structura aparatului de specialitate al primarului 
comunei Gioseni ;  

  Vă rog sa desemnați  prin dispozitie : 
- persoanele  care să facă parte din comitetul local pentru situații de urgență și din centrul 

operativ al comitetul local pentru situații de urgență  Gioseni, conform proiectului de dispoziție anexat 
. 

- regulamentului cu  structura organizatorica , atributiile , functionarea si dotarea  Comitetului Local 

Pentru Situatii de Urgenta si a Centrului Operativ cu Activitate Temporară. 
 
 

 
Șef SVSU Gioseni , 
 

Vornicu Irimia  
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Centrului Operativ cu Activitate Temporară  
la U.A.T. comuna Gioseni ,judetul Bacău 

 
 

 

 

Primarul comunei Gioseni, judeţul Bacău: 
        Având în vedere: 

- referatul nr. 1381 din 25.05.2020 al șefului SVSU Gioseni  ; 
-prevederile art.12  din OUG nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al 

Situatiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare  ; ale HG  nr. 1.491 / 2004pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si 
dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgent, cu modificările și completările 
ulterioare,  
    În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare 

  
 

DISPUN: 
 

 
Art.1. Art. 1 Se aproba actualizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență și a Centrului 

Operativ cu Activitate Temporară la nivelul U.A.T. comuna Gioseni ,județul Bacău,conform Anexelor 
nr. 1 și  2 parte integrantă din prezenta dispozitie. 

Art.2. Dispozitia Primarului comunei Gioseni nr. 4 din 07.01.2019 se abrogă. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează persoanele 

nominalizate în anexele precizate la art.1.   
Art.4. Șeful SVSU va comunica prezenta dispoziție Inspectoratului pentru Situații de Urgență  

Bacău și persoanelor nominalizate. 
Art.5. Prezenta dispoziție se va comunica Prefectului judetului Bacău și spre cunoștință 

publică,în condițiile legii. 

 
 
 

PRIMAR, 
 
TAMAȘ BERNADIN  
          Avizez  pentru legalitate  
          Secretar general comună, 
          Cristina Sandu  
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