
  

JUDETUL  VASLUI  
COMUNA MUNTENII DE SUS  
PRIMAR  

D I S P O Z I T I  A  nr. 10/2014 
privind numirea ca agent de inundatie a domnului Tirnoveanu Petrut, 

viceprimarul  comunei Muntenii de Sus, judetul  Vaslui 
 
 Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile: 

a) art. 121 alin. (1) si alin. (2) din Constitutia României, republicată; 
b) art. 3, art. 4 si art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil; 
d)  art. 63 alin. (1) lit. d) şi alin.(5) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
e) art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul 

Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15/2005;  
f) art. 13 lit. e) din Legea nr. 307/2006  privind apărarea împotriva incendiilor; 
g) art. 5.2.1. pct. 2 lit. c) din  Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe 

termen mediu şi lung aprobată prin Hotărârea Guvernului  nr. 846/2010; 
h) art. 29 alin. (2) lit. c), d), e) si h) si cele ale art. 52 alin. (3) din Ordinul comun nr. 

1422/192/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de 
inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale 
pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră; 

i)  Ordinului inspectorului general pentru situatii de urgentă nr. 39871/2012; 
                     j) Dispoziţiei primarului comunei nr. 258 /2013 privind constituirea unei comisii pentru 
constatarea  pagubelor  produse   de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la 
construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă la nivelul comunei Muntenii de Sus, 
judeţul Vaslui 

k)Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi 
circulaţia proiectelor de dispoziţii, precum şi a dispoziţiilor emise de primarul comunei Muntenii de Sus, 
aprobat prin Dispoziţia primarului comunei  nr. 275/2013;  
                     în temeiul art. 68 alin. (1) şi ale celor art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
                       Anton Vasile, Primarul comunei Muntenii de Sus, judetul Vaslui 

D I S P U N : 
                     Art. 1 – Se numeşte agent de inundaţie, domnul  Tirnoveanu Petrut, viceprimar  al comunei 
Muntenii de Sus,  judetul Vaslui. 

Art. 2 - Agentul de inundatie, prevăzut la art. 1 are următoarele atributii: 
a)  organizează  periodic acţiuni de conştientizare a populaţiei asupra riscului pe care îl 

prezintă inundaţiile şi asupra măsurilor care trebuiesc întreprinse de fiecare cetăţean pentru diminuarea 
pagubelor;  

b) asigură întocmirea planurilor locale de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi 
poluărilor accidentale, afişarea extraselor din acest planuri din care au fost excluse informaţiile 
confidenţiale pe pagina de internet a instituţiei şi la sediul primăriilor;  

c) asigură centralizarea datelor privind urmările fenomenelor hidrometeorologice 
periculoase şi întocmirea şi transmiterea rapoartelor  operative; 

d) afişează în locuri publice semnificaţia codurilor de culori pentru avertizările 
meteorologice şi hidrologice precum şi semnificaţia semnalelor de alarmare acustică a populaţiei. 

Art. 3 - Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Vaslui şi se aduce la cunoştinţă publică prin  
afisare  la sediul Primariei  si Consiliului Local Muntenii de Sus, judetul  Vaslui. 

Muntenii de Sus,  10  ianuarie 2014 
 
 

 
 
Red. B.M.                                
Dact.B.M.                                                                                                                                                                                                                                       
Ex.5                           
Ds. A8/2014 

       PRIMAR,                                               Avizează pentru legalitate:                    
Vasile  Anton                                                SECRETAR cu exercitare temporara de atributii                                   
                                                                               Monica Burghelea               


