
ROMANIA 

JUDETUL VALCEA 

COMUNA OTESANI 
PRIMAR 

DISPOZITIA NR. ,f-.,2 
PRIVITOR LA: Reactualizarea componentei nominale a Comitetului Local 

pentru Situatii de Urgenta al comunei Otesani, judetul Va/cea. 

Primarul comunei Otesani, judetul Valcea- Oprisor Mircea; 
Avand in vedere referatul inregistrat sub nr.1748 din 16 aprilie 2021,prin care compartimentul 

de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Otesani propune emiterea 
dispozitiei primarului privitoare la reactualizarea componentei nominale a Comitetului Local pentru 
Situatii de Urgenta al comunei Otesani, judetul V aleea; 

In conformitate cu prevederile art.l 2. din OUG. nr. 2112004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 1512005, 
prevederile HG. nr.149112004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind structura 
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitete/ar şi centrelor operative pentru situaţii de 

'----".urgenţă si prevederile art.155. alin.(l). lit.d). si alin.(5). lit.b) .. din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr. 5712019 privind codul administrativ; 

In temeiul art.196. alin.(l). lit.b). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind 
codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea 

DISPOZITIE 

Art.l.- Se aproba reactualizeaza componentei nominale a Comitetului Local pentru Situatii de 
Urgenta Otesani,in anu/ 2021, dupa cum urmeaza: 

Oprisor Mircea- primarul comunei Otesani-presedinte; 
Miron Ion- viceprimarul comunei Otesani-vicepresedinte; 
Bondoc Elena Eliodora- secretarul general al comunei Otesani-membru; 
Miuta Constantin-Daniel- inspector Primaria Otesani- membru; 
Hoanta-Mazilescu Vasilica-Georgiana- agent Post Politie Otesani-membru; 
Miron Elena-Cristina - medic de familie- membru; 
Enea Ionela-Alina - director Scoala Gimnaziala Carstanesti-membru; 
Cazacu Ion - medic veterinar-membru; 
Badoi Gheorghe- preot paroh Parohia Otesani-membru; 
Prunel Barbu/eseu Lucretiu - Tel- bibliotecar- consultant; 
Sasu Constantin-Sorin- consilier personal al primarului- consultant. 

Art.2.-Membrii Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta nominalizati la art.1. vor asigura 
indeplinirea atributiilor principale prevazute la art.24. din O UG. nr. 2112004, aprobata prin Legea nr. 
1512005. 

Art.3.-Incepand cu data emiterii prezentei dispozitii isi inceteaza aplicabilitatea orice alte 
prevederi contrare. 

ArtA-Secretarul general al comunei Otesani va comunica prezenta dispozitie Institutiei Prefectului -
judetul Valcea, in vederea exercitarii controlului de legalitate si domnului Miuta Constantin-Daniel, 
inspector in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Otesani, judetul Valcea care o va 
comunica Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "General Magheru" al judetului Valcea si 
membr�wr 0 nţ!1 �-

���ţocal pentru Situatii de Urgenta Otesani. 
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