ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNA ARINI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
Privind desemnarea Agentului de inundații al Comunei Dorna-Arini,
Județul Suceava
Andrei-Ștefăniță MAZĂRE, primar al comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava,
Având în vedere:
- Referatul viceprimarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava înregistrat sub
nr. 5325 din 01.09.2021;
Luând în considerare prevederile:
- prevederile pct. 5.2.1.2 lit. „c” din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 846/2010 pentru
aprobarea Strategiei naționale de management al riscului de inundații pe termen mediu și lung,
cu modificările și completările ulterioare;
- art. 9 lit. „c” din O.M.A.I nr. 1184/2006 privind Normele de organizare și asigurare a
acțiunilor de evacuare în situații de urgență;
- prevederile Legii nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor
de Urgenţă aprobată de Legea nr. 15/2005;
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum
sunt ele definite în Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 155 alin. (5) lit. „b”, art. 196 alin. (1) lit. „b” şi art. 199 alin.
(1) și alin. (2) din Codul Administrativ adoptat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57
din 3 iulie 2019.
D I S P U N:
Art. 1 – Se desemnează domnul Costel PAȚA, consilier personal al Primarului cu
atribuții în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență în cadrul aparatului de
specialitate al primarului Comunei Dorna-Arini, ca agent de inundații la nivelul Comunei
Dorna-Arini, Județul Suceava.
Art. 2 – Desfășurarea acestei activități constituie sarcină de serviciu, iar în exercitarea
atribuțiilor, domnul Costel PAȚA va respecta prevederile legale și actele normative referitoare
la activitatea de apărare împotriva inundațiilor.
Art. 3 – Odată cu intrarea în vigoare a prezentei dispoziţii orice dispoziţii contrare îşi
încetează aplicabilitatea.
Art. 4 – Persoana desemnată va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții, iar
secretarul comunei Dorna-Arini va comunica prezenta Instituției Prefectului – Județul Suceava,
pentru control și legalitate.
PRIMARUL COMUNEI,
Andrei-Ștefăniță MAZĂRE
AVIZAT,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Gabriel BÎRGĂOANU
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Am luat la cunoștință de prevederile Dispoziției nr. 103/2021, astăzi, 02.09.2021.

Costel PAȚA
 _________________

