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D I S P O Z I Ţ I E 

privind  actualizarea Comitetului Local  pentru Situații de Urgență   

comuna Alexeni, județul Ialomița  

 

PRIMARUL COMUNEI ALEXENI, JUDEŢUL IALOMIŢA. 

Având in vedere : 

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

privind necesitatea actualizarii  componenței  Comitetului local  pentru situaţii de 

urgenţă ; 

- prevederile capitolului II –organizarea protecţiei civile din Legea nr. 481/2004 

 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.12 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de  

Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

 - prevederile H.G.nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind 

structura organizatorică, atribuţiile , funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor 

operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare  ; 

 - prevederile art. 2, art 4, art.5, art.13 și art.14 din Legea nr. 307 / 2006 privind 

apararea impotriva incendiilor, cu modificările şi completarile ulterioare; 

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

/2019,  privind Codul administrative, 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  aprobă  actualizarea  componenței Comitetul Local  pentru Situaţii de 

Urgenţă la nivelul unităţii administrativ – teritoriale comuna Alexeni , conform anexei ce 

face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

 Art. 2. Răspunderea  pentru aplicarea prevederilor prezentei dispoziții revine 

potrivit competențelor legale , primarului și secretarului general al comunei . 

 Art. 3. Prezenta dispozitie va fi comunicată Instituției Prefectului – județul 

Ialomița, Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Ialomița și va fi adusă la 

cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și pe site instituției. 

  

 

            PRIMAR,                                           Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                                       Secretar  general comună , 

                            Crețu   Ion                                                 Dinu   Marina   

Nr. 94.                           ___________                               ___________ 

Emisă la Alexeni. 

Astăzi 24.06. 2021. 

 


