
ROMÂNIA 
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PRIMAR 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind  desemnare agent inundații la nivelul  comunei Alexeni , 

judetul Ialomița  

 

PRIMARUL COMUNEI ALEXENI, JUDEŢUL IALOMIŢA. 

Având in vedere : 

 -    referatul compartimentului de resort inregistrat sub nr. 2284 din 22.06.2021 , privind 

necesitatea  desemnării unei persoane ca agent de inundații  ; 

 - prevederile  punctului 5.2.1.2, lit. c din anexa la HG nr. 846 /2010 pentru aprobarea 

Strategiei Naționale de Management al riscului de inundații pe termen mediu și lung  ; 

 - prevederile Ordinului comun al ministrului apelor și pădurilor și al ministrului afacerilor 

interne nr. 459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de 

urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de 

inundații, secetă hidrologică, precum și incidente /accidente la construcții hidrologice, poluări 

accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră ;  

 - prevederile art. 155, alin (1), lit. d), coroborat cu alin. (5), lit. b)  din OUG nr. 57 /2019,  

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

 

 In temeiul prevederilor  art. 196, alin (1), lit b) din OUG nr. 57 /2019 privind Codul 

administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare, 

 

D I S P U N E  : 

 Art.1. Se  desemnează domnul Iancu Leon,  referent compartimentul SVSU , în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Alexeni, ca agent de inundații la nivelul comunei 

Alexeni, judetul Ialomița. 

 Art. 2.  Desfășurarea acestei activități constituie sarcină de serviciu, iar în executarea 

atribuțiilor domnul Iancu Leon va respecta prevederile legilor și actelor normative referitoare la 

activitatea de apărare împotriva inundațiilor . 

 Art. 3. Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 

privind contenciosul administrative, cu modificările și completările ulterioare. 

 Art.4.  Începând cu data prezentei dispozitii orice dispozitie contrară își încetează 

aplicabilitatea. 

 Art.5.  Prezenta se comunică  prin grija secretarului general la comunei, Instituției 

Prefectului – judetul Ialomuița, persoanei nominalizate la art. 1 pentru aducerea la îndeplinire, se 

publică pe site-ul primăriei www.primariaalexeni.ro. 

 

            PRIMAR,                                           Avizat pentru legalitate, 

                                                                                       Secretar  general comună, 

                            Crețu  Ion                                                  Dinu  Marina  

Nr.   90.                       ___________                               ___________ 

Emisă la Alexeni. 

Astăzi  24.06. 2021.  

http://www.primariaalexeni.ro/

