
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

ORA$UL BICAZ
PRIMAR

DISPOZITIE

N,. lti / i8 .oil . ]o])-
privind reactualizarea componen{ei Comitetului Local pentru Situa{ii de Urgen{[ ;i a

Centrului Operativ cu Activitate Temporarl de pe raza UAT Bicaz, jude{ul Neamt

Nicolae Sdldgean, Primarul oraqului Bicaz,judelul NeamJ;

AvAnd in vedere prevederile OUG ff. 2112004, privind Sistemul Nalional de

Management al Situa{iilor de Urgenf[ gi ale H.G. nr. 149112004 pentru aprobarea

Regulamentului-cadru privind structura organizatoricd, atribuliile, funclionarea gi dotarea

Comitetelor gi Centrelor Operative pentru situafii de urgenfS,

Ydzdnd referatul'nr. 456114.01.2022 al $efului Serviciului Voluntar pentru Situafii de

Urgen!6 prin care se propune rcactializarea componenfei Comitetului Local pentru Situafii de

Urgenfl qi a Centrului Operativ cu Activitate Temporard de pe razaUAT Bicaz,judeful Neamt,

in conformitate cu art.154 alin2, art. 155 alin 1, alin. 5 lit. a din O.U.G 5712019 privind

Codul administrativ, primarul coordoneazd rcalizarea serviciilor publice de interes local, prin

inte:rmediul aparatului de specialitate,

in temeiul prevederilor dispozitiilor art. 196, alin 1, lit. b din OUG 5712019 privind Codul

A.drninistrativ.

DISPUN

Art. 1 Se reactualizeazd camponenla Comitetului Local pentru Situalii de Urgen{d de pe

raza UAT Bicaz,judelul Neamt, conform Anexei nr. I care face parte integrantd din prezenta

disprozijie.

Art. 2 Se reactualizeazd componen{a Centrului Operativ cu Activitate Temporard de pe

raza lJNl Bicaz,judelul Neamt, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantd din prezenta

disprozilie.

fut. 3 $eful Serviciului Voluntar de Urgen{d Bicaz, in persoana domnului Hanganu

Virgil, va comunica prezenta dispozi{ie tuturor structurilor judefene care au in atribu}ii

managementul situaliilor de urgenL![.

Art, 4 Persoanele desemnate la art.1 si art. 2 vor duce la indeplinire prevederile prezentei

distrrozifii.

Afi. 5 La data emiterii prezentei Dispozilii, orice alte prevederi contrare se abrogd.

Afi. 6 Secretarul general al oragului Bicaz, va asigura aducerea la cunogtinld publicd si

comunicarea cdtre persoanele desemnate la art. I qi2, cdtre Institutia Prefectului Judeful Neamj

precum si persoanelor sau instituliilor interesate.

Aizat pentru legalitate,
Secretar general,

Maria - Irfla Cibi
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