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privind actualizarea componenţei Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă

şi Centrului operativ cu activitate temporară la nivelul comunei Peştera,
precum şi aprobarea regulamentuluiprivind structura organizatorică, atribuţiile

şi funcţionarea Comitetului localşi Centrului operativ pentru situaţii de
urgenţă

Primarul comunei Peştera, doamna NicoletaVrabie, judeţul Constanţa, în calitate
de şef al aparatului de specialitate, avandin vedere:

— prevederile art. 12, art.24, art.27 din OUG nr. 21 /2004 privind Sistemul Naţional
de Management al Situaţiilor de Urgenţă, actualizată

- dispozitiile art.4 alin.4 şi art.9 alin. 1, alin.2, alin.4 lit. d, alin.5 lita, art.7din H.G
nr. 1491/2004, pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor locale şi centrelor
operative pentru situaţii de urgenţă, actualizată, »

— prevederile Legii 481/2004 privind protecţia civilă, actualizată,
— prevederile art. 155 alin. 1 lit.a, art. 156 din OUG nr.57/2019 privind Codul

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
— dispozitiile art.243 alin. 1, lit.a din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ cu

modificările şi completările ulterioare,
In temeiul art. 196 alin 1 lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUN:
Art 1.— Se aprobă actualizarea componenţei Comitetului Local pentru Situaţii de

Urgenţă (C.L.S.U) al comunei Peştera, judeţul Constanţa, conform anexei nr. 1,
Art 2. — Se aprobă actualizarea componenţei Centrului Operativ cu Activitate

Temporarăpentru situaţii de urgenţă al comunei Peştera, judeţul Constanţa, conform
anexei nr.2,

Art 3.— Se aprobă regulamentul privind structura organizatorică, atribuţiile şi
funcţionarea Comitetului local şi Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă“,
conform anexei nr.3,

Art 4.— Incepand cu data emiterii prezentei, oricare alte dispoziţii referitoare la
componenţa Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi a Centrului Opertativ cu
activitate temporară pentru situaţii de urgenţă ale comunei Peştera,judeţul Constanţa,
işi inceteaza aplicabilitatea,

Art 5— Secretarul genqumunei impreună cu personalul din aparatul de
specialitate al primarului xse„nisa/rpmza cu

aducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei dispoziţii, 4}?
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