
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA NASAUD 

COMUNA SIEUT 
PR I MAR 

DISPOZITIE 
privind desemnarea §efului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta ~ieut 

in functia de agent de inundatii in cadrul UAT - Comuna ~ieut 

Primarul comunei Sieut; 
Avind in vedere: 
- referatul de specialitate, prezentat de secretarul comunei $ieut, prin care propune 

desemnarea Sefului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta $ieut - TIRA DUMITRU, Tn 
functia de agent de inundatii Tn cadrul UAT - Comuna $ieut; 

- prevederile art. 5.2.1., lit. c, din Strategia nationala de management al riscului de inundatii 
pe termen mediu si lung, aprobata prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.846/2010; 

- prevederilor art. 21. A. lit.b), din Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgenta 
generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructiile hidrotehnice, 
poluari accidentale pe cursurile de apa si poluari marine in zona costiera, aprobat prin Ordinul 
comun al Ministrului mediului si padurilor si Ministrul administratiei si internelor nr. 439/78/2019; 

In temeiul dispozitiilor art.155, alin.(1), lit."a", alin.(5),lit. "b" si art.196, alin.(1), lit.b), din 
Ordonanta Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

DI SPUN: 

Art. 1. Se desemneaza domnul TIRA DUMITRU, Sefului Serviciului Voluntar pentru Situatii 
de Urgenta $ieut, Tn functia de agent de inunda\ii Tn cadrul UAT - Comuna $ieut . 

Art.2. Atribu\iile persoanei desemnate la art. 1, sunt cele prevazute art.21 - Agent de 
inundatii, din Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, 
fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructiile hidrotehnice, poluari accidentale pe 
cursurile de apa si poluari marine in zona costiera, aprobat prin Ordinul comun al Ministrului 
mediului si padurilor si Ministrul administratiei si internelor nr. 439/78/2019, ~i se completeaza la 
atributiile din fi~a postului 

Art. 3. Prezenta dispozitie se comunica cu: 
- lnstitutia Prefectului - judetul Bistrita-Nasaud; 

lnspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Bistrita", al judetului Bistrita - Nasaud 
Domnul Tira Dumitru Set SVSU 
Un exemplar la dosar. 

Comuna ~ieut la 15 lunie 2021 

Nr.65 

AVIZ DE LEGALITATE, 
Secretar general al co~unei ~ieut, 

Gol~a DuAriilcu-



ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
PRIMARIA COMUNEI SIEUT 

' ' Nr. 2222 din 16.06.2021 

REFERAT 
privind desemnarea ~efului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta $ieut 

in functia de agent de inundatii in cadrul UAT - Comuna $ieut 

Subsemnatul Gotea Dumitru secretar al comunei $ieut, in calitatea pe care o detin, 
Avand in vedere; 
- necesitatea emiterii unei dispozitii privind desemnarea ~efului Serviciului Voluntar pentru 

Situatii de Urgenta $ieut - TIRA DUMITRU, in func\ja de agent de inundatii in cadrul UAT -
Comuna $ieu\; 

- prevederile art. 5.2.1., lit. c, din Strategia nationala de management al riscului de inundatii 
pe termen mediu si lung, aprobata prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.846/2010; 

- prevederilor art. 21 . A lit.b), din Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgenta 
generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructiile hidrotehnice, 
poluari accidentale pe cursurile de apa si poluari marine in zona costiera, aprobat prin Ordinul 
comun al Ministrului mediului si padurilor si Ministrul administratiei si internelor nr. 439/78/2019; 

Va rog ca 1n conformitate cu prevederile art.155, alin.(1 ), lit."a", alin.(5),lit. "b" si art.196, 
alin.(1), lit.b}, din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ, sa emiteti 
o dispozitia referitoare la desemnarea domnul TIRA DUMITRU, Sefului Serviciului Voluntar pentru 
Situatii de Urgenta $ieut, in functia de agent de inundatii in cadrul UAT - Comuna $ieut . 

Atribu\jile persoanei desemnate la art. 1, sunt cele prevazute art.21 - Agent de inundatii, din 
Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene 
meteorologice periculoase, accidente la constructiile hidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile 
de apa si poluari marine in zona costiera, aprobat prin Ordinul comun al Ministrului mediului si 
padurilor si Ministrul administratiei si internelor nr. 439/78/2019, ~i se completeaza la atributiile din 
fi~a postului 

Rog a lua Tn considerarea referetul meu ~i fata de cele prezentate mai sus va rog domnule 
primar, sa dispune\i. 

Cu stima, 




