
ROMANIA 
JUDETUL VALCEA 
COMUNA OTESANI 

PRIMAR 

DISPOZITIA NR._j.JJ_. 
PRIVITOARE LA: Desemnarea domnului MIUTA CONSTANTIN-DANIEL, 

inspector, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Otesani,judetul Va/cea, ca agent de inundatii. 

Primarul comunei Otesani, judetul Valcea- Oprisor Mircea; 

Avand in vedere referatul domnului Miuta Constantin-Daniel, inspector in cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului comunei Otesani, inregistrat sub nr.2.571 din 10 iunie 2021, prin care 
propune emiterea dispozitiei primarului privind desemnarea persoanei ca agent de inundatii; 

In conformitate cu prevederile art.29. alin.(2). din Ordinul nr.192/1422/2012 pentru 
aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene 
meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile de 
apa si poluari marine in zona costiera,cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art.5.2.1. 
lit.c). din HG. nr. 846/2010 privind Strategia Nationala de management pe termen lung si mediu si 
prevederile art.155. alin.(5). lit.b). din O.UG. nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art.196. alin.(l). lit.(b). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 5712019 
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea 

DISPOZITIE 

Art.l.-Se desemneaza ca agent de inundatii domnul MIUTA CONSTANTIN-DANIEL, angajat 
pe functia publica de executie de inspector, gradul profesional debutant, in cadrul Compartimentului 
Urbanism-Situatii de Urgenta din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Otesani, 
judetul Valcea. 

Art.2. -Domnul Miuta Constantin-Daniel va exercita atribuţiile prevăzute de art.29. alin.(2). 
lit.c), d), e), h) din Ordinul comun 1921142212012. 

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

Art.4.-Secretarul general al comunei Otesani va asigura comunicarea prezentei dispozitii 
domnului Miuta Constantin-Daniel pentru aducerea la indeplinire si Institutiei Prefectului - judetul 
Valcea, in vederea exercitarii controlului de legalitate. 
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CONTRASEM1VEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL, 

BONDOC ELENA ELIODORA. 


