PRIMĂRIA COMUNEI BOD

Școlii, 139, Bod, Brașov, 507015
tel: +40 268283099 fax: +40 268283190
contact@primariabod.ro
www.primariabod.ro
din 17.12.2020
DISPOZIȚIE nr.299
privind reconstituirea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență din cadrul Comunei BodCLSU
PRIMARUL COMUNEI BOD
Având în vedere:
▪ Referatul de motivare nr. 27197/17.12.2020 întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general;
▪ Prevederile art.12 din O.U.G nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de
Urgență ,aprobată cu Legea 15/2005;
▪ Prevederile art.4 din H.G nr.1491/2004, pentru aprobare Regulamentului Cadru privind structura
organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații
de urgență;
▪ Prevederile art.4 alin.(4) și art.6 din Regulamentul Cadru privind structura organizatorică, atribuțiile,
funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență- Anexa la H.G
nr.1491/2004 republicată,
▪ Prevederile art.155 alin.(5) lit.b) din Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b) și art.199 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ:
DISPUNE:
Art.1 Se aprobă reconstituirea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență din cadrul
Comunei Bod-CLSU, conform Anexei nr.1 la prezenta dispoziție.
Art.2 Se aprobă reconstituirea componenței Centrului Operativ cu Activitate Temporară al CLSU din cadrul
Comunei Bod -COAT, conform Anexei nr. 2 la prezenta dispoziție
Art.3 Începând cu data prezentei dispoziții, orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor cuprinse în prezenta dispoziție se încredințează Secretarului
comunei Bod și persoanele nominalizate în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

PRIMAR,
Sergiu ARSENE

Vizat pentru legalitate,
Secretar general,
Daniela-Laura AXENIE

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
DIFUZARE:
1 exemplar - Instituția Prefectului
1 exemplar - Colecție
1 exemplar - Primar
1 exemplar - Compartimentul Situații de Urgență
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene
nr.679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți
exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei
comunei Bod.
P a g i n ă 1|1

