
 

R O M A N I A  

JUDEŢUL TULCEA 

ORAŞUL ISACCEA 

P R I M A R  

 

D I S P O Z I Ţ I A   NR. __89___ 

privind reorganizarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Isaccea             

           

 Ing.  Moraru Anastase, primarul oraşului Isaccea, judeţul Tulcea; 

  

 

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

Management al Situaţiilor de Urgenţă și de H.G. nr.1491/2004 privind aprobarea Regulamentului – 

cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și cetrelor 

operative pentru situații de urgență;   

  

 În temeiul prevederilor art.154-155 și  art.196, alin.1. lit.b din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ; 

 

D I S P U N: 

    Art.1 – Se reorganizează Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă  la nivelul oraşului 

Isaccea   care va avea următoarea componenţă:  

1. Președinte - MORARU ANASTASE – Primar Oras Isaccea 

2. Vicepreședinte - CURCĂ JENICĂ – Viceprimar Oras Isaccea 

3. Membrii : MORARU LOREDANA -  Secretar General Oras Isaccea 

MARIN MIHAI – consilier Serviciul Investiţii, Achiziţii, Monitorizare, Protecţie 

Civilă 

GHERGHINĂ VALENTIN – Sef Serviciul Investiţii, Achiziţii, Monitorizare, 

Protecţie Civilă 

DRAJGU VIOREL - consilier Serviciul Investiţii, Achiziţii, Monitorizare, Protecţie 

Civilă 

COMAN CĂTĂLIN – Şef Poliţia Orăşenească Isaccea 

BARBU MIHAI  - Şef Sector Poliţie de Frontieră Isaccea 

ROȘU FĂNICA – reprezentant agent economic 

HALIL NAIM – doctor veterinar 

RADULESCU DINU – doctor medicina de familie 

TECUȚĂ AURELIAN – preot paroh 

DOBRIN GETA – Director Liceul constantin Brătescu Isaccea 

 

 Art.2 -  Comitetul local pentru Situații de Urgență are următoarele atribuţii principale: 

a)informează prin centrul operaţional judeţean, privind stările potenţial generatoare de situaţii de 

urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora; 

b)evaluează situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, stabilesc 

măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor; 

c)declară, cu acordul prefectului, starea de alertă pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale; 

d)analizează şi avizează planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare 

necesare gestionării situaţiei de urgenţă; 

e)informează comitetul judeţean şi consiliul local asupra activităţii desfăşurate; 

f)îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de organismele şi organele abilitate. 

 

 



Art.3 - Persoanele din componenţa comitetului pentru situaţii de urgenţă au următoarele obligaţii 

principale: 

a)preşedintele: convoacă întrunirea comitetului, stabileşte ordinea de zi şi conduce şedinţele 

acestuia; semnează hotărârile, planurile, programele, regulamentele şi măsurile adoptate; semnează 

avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele şi proiectele de acte normative; îl informează 

operativ pe preşedintele comitetului ierarhic superior; 

b)vicepreşedintele îndeplineşte obligaţiile preşedintelui în lipsa acestuia, precum şi pe cele ce 

îi revin ca membru al comitetului; 

c)membrii: participă la şedinţele comitetului; prezintă informări şi puncte de vedere; îi 

informează operativ pe conducătorii instituţiilor şi unităţilor pe care le reprezintă asupra problemelor 

dezbătute, concluziilor rezultate, hotărârilor şi măsurilor adoptate şi urmăresc aplicarea acestora în 

sectoarele de competenţă; menţin permanent legătura cu centrele operative corespondente; 

d)consultanţii: participă la şedinţele comitetului; îi consiliază pe membrii acestora asupra 

problemelor tehnice şi de specialitate; asigură documentarea tehnică de specialitate. 

 

Art. 4  (1)Comitetul local pentru situaţii de urgenţă se întrunește semestrial şi ori de câte ori situaţia 

o impune, la convocarea preşedintelui. 

           (2)Şedinţele comitetelor pentru situaţii de urgenţă se desfăşoară în prezenţa majorităţii 

membrilor sau a înlocuitorilor desemnaţi. 

            (3)Hotărârile comitetelor pentru situaţii de urgenţă se adoptă cu votul a două treimi din 

numărul membrilor prezenţi, cu excepţia punerii în aplicare a planului de evacuare, care se face în 

baza deciziei preşedintelui comitetului. 

             (4)Consultanţii nu au drept de vot. 

            (5)Comitetele pentru situaţii de urgenţă îşi desfăşoară activitatea pe baza planurilor anuale 

elaborate de secretariatele tehnice permanente. 

 

Art. 5 - Orice alte prevederi contrare îşi încetează aplicabilitatea la data emiterii prezentei 

dispoziţii. 

 

Art.6 – Prezenta dispoziţie va fi comunicată  persoanelor menţionate la art.1, I.S.U. Tulcea şi 

Instituţiei Prefectului Judeţului Tulcea. 

Emisă astăzi  _27.02.2020__ . 

 

P R I M A R,  

 

Ing. MORARU ANASTASE 

 

 CONTRASEMNEAZĂ  

PENTRU LEGALITATE, 

  SECRETAR GENERAL 

Jr.MORARU  LOREDANA 
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