
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASA UD 

PRIMARIA COMUN E I  PA RVA 
PRIMAR 

 
DISPOZITIE 

privind actualizarea componenţei Comitetului local pentru situaţii de urgenţă Parva si a Centrului 
operativ cu activitate temporară de pe lângă Comitetul local pentru situaţii de urgenţă Parva şi 

aprobarea Regulamentului pentru organizarea, atribuţiile şi funcţionarea comitetului local pentru 
situaţii de urgenţă Parva 

PRIMARUL COMUNEI PARVA,JUDETUL BISTRITA-NASAUD; 

Avind in vedere: 
 -raportul nr.1441/09.06.2011 intocmit de viceprimarul  comunei Parva domnul Rus I.Ioan prin care se arata 
necesitatea reactualizarii componentei Comitetului local pentru Situatii de Urgenta al comunei Parva; 

-Procesul verbal de control nr.533688/06.06.2011 intocmit de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Bistrita”, 
al Judetului Bistrita-Nasaud; 
 -Dispozitia primarului comunei Parva nr.386/05.12.2008 privinc reactualizarea componentei Comitetului local 
pentru Situatii de Urgenta si aprobarea Regulamentului de organizare,functionare si atributiile Comitetului local Parva; 

-Dispozitia Primarului comunei Parva,nr.186/19.08.2009 privind constituirea centrului operativ cu activitate 
temporara pentru Situatii de Urgenta;  
 -prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Parva nr.34/12.12.2008 privind aprobarea regulamentului de 
organizare si functionare al Serviciului voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Parva; 
 In conformitate cu: 
 -prevederile art. 12 alin.(1),(2) si (3);art.15 alin.(1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 21/14.04.2004 
privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta,aprobarea prin Legea Nr.15 din 28 februarie 
2005; 

-prevederile art.4 alin.(4) si celelalte din Hotararea Guvernului nr.1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor 
operative pentru Situatii de Urgenta; 

In temeiul prevederilor art.61 alin.(2),art.63 alin.(1) lit.”d” si alin.(5) lit.”a” si “e”,art.68 alin.(1)  si art.115 alin.(1) 
lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,republicata cu completari si modificari ulterioare. 

  
                                                                          DISPUN: 

 
Art. 1. Se actualizeaza Comitetul local pentru Situatii de Urgenta la nivelul comunei Parva, ce va functiona in 

componenta prevazuta in Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta dispozitie. 
Art.  2. Se actualizeaza Centrul operativ cu activitate temporară de pe lângă Comitetul local pentru situaţii de urgenţă 

Parva, conform Anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta dispozitie. 
            Art. 3. Pe data emiterii prezentei dispozitii se abroga Dispozitia primarului comunei Parva nr.386/05.12.2008 
privinc reactualizarea componentei Comitetului local pentru Situatii de Urgenta si aprobarea Regulamentului de 
organizare,functionare si atributiile Comitetului local Parva si Dispozitia Primarului comunei Parva,nr.186/19.08.2009 
privind constituirea centrului operativ cu activitate temporara pentru Situatii de Urgenta. 
  Art.  4. Prezenta dispozitie se comunica,prin grija secretarului comunei Parva cu: 
 

   - Institutia Prefectului, judetul Bistrita-Nasaud. 
   - Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud;  
   - Persoanele nominalizate in anexa nr. 1 si 2 la prezenta dispozitie. 
 

Avizat de legalitate, 
PRIMAR,        SECRETAR 

GHEORGHE STELIAN                                                                                    CALUS IOAN 
 
 
 
Nr.113 
Din 09.06.2011. 

 



ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASA UD 

PRIMARIA COMUN E I  PA RVA 
V ICE PRIMAR 

NR.1441/09.06.2011 
 

R A P O R T 
privind actualizarea componenţei Comitetului local pentru situaţii de urgenţă Parva si  a Centrului 

operativ cu activitate temporară de pe lângă Comitetul local pentru situaţii de urgenţă Parva şi 
aprobarea Regulamentului pentru organizarea, atribuţiile şi funcţionarea comitetului local pentru 

situaţii de urgenţă Parva 

SUBSEMNATUL RUS I . IOAN-VICEPRIMARUL COMUNEI PARVA,  JUDETUL 
BISTRITA-NASAUD; 

Avind in vedere: 
 - necesitatea privind actualizarea componenţei Comitetului local pentru situaţii de urgenţă Parva si a Centrului 
operativ cu activitate temporară de pe lângă Comitetul local pentru situaţii de urgenţă Parva şi aprobarea Regulamentului pentru 
organizarea, atribuţiile şi funcţionarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă Parva; 

 -Procesul verbal de control nr.533688/06.06.2011 intocmit de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Bistrita”, 
al Judetului Bistrita-Nasaud; 
 -Dispozitia primarului comunei Parva nr.386/05.12.2008 privinc reactualizarea componentei Comitetului local 
pentru Situatii de Urgenta si aprobarea Regulamentului de organizare,functionare si atributiile Comitetului local Parva; 

-Dispozitia Primarului comunei Parva,nr.186/19.08.2009 privind constituirea centrului operativ cu activitate 
temporara pentru Situatii de Urgenta;  
 -prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Parva nr.34/12.12.2008 privind aprobarea regulamentului de 
organizare si functionare al Serviciului voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Parva; 
 In conformitate cu: 
 -prevederile art. 12 alin.(1),(2) si (3);art.15 alin.(1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 21/14.04.2004 
privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta,aprobarea prin Legea Nr.15 din 28 februarie 
2005; 

-prevederile art.2 alin.(2); art.4 alin.(4);art.6 alin.(1),(2);art.7 si celelalte din Hotararea Guvernului nr.1491 din 
09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si 
dotarea comitetelor si centrelor operative pentru Situatii de Urgenta; 

-prevederile art.61 alin.(2),art.63 alin.(1) lit.”d” si alin.(5) lit.”a” si “e”,art.68 alin.(1)  si art.115 alin.(1) lit.”a” din 
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,republicata cu completari si modificari ulterioare. 

 
                                                                          CONSTAT: 
 
                                                        D-nule Primar Gheorghe Stelian: 
 
-necesitatea emiterii unei dispozitii prin care: 
 Sa se actualizeze componenţa Comitetului local pentru situaţii de urgenţă Parva si a Centrului operativ cu activitate 

temporară de pe lângă Comitetul local pentru situaţii de urgenţă Parva şi aprobarea Regulamentului pentru organizarea, 
atribuţiile şi funcţionarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă Parva, ce va functiona in componenta prevazuta 
in anexa nr. 1 si 2  care sa faca parte integranta din prezenta dispozitie. 

 Aceasta actualizare este necesara datorita modificarii unor numere de telefon si a unor membrii ai Comitetului 
local pentru situatii de urgenta. 
 Pe data emiterii prezentei dispozitii sa se se abroge Dispozitia primarului comunei Parva nr.386/05.12.2008 
privinc reactualizarea componentei Comitetului local pentru Situatii de Urgenta si aprobarea Regulamentului de 
organizare,functionare si atributiile Comitetului local Parva si Dispozitia Primarului comunei Parva,nr.186/19.08.2009 
privind constituirea centrului operativ cu activitate temporara pentru Situatii de Urgenta. 
 
                                                         INTOCMIT VICEPRIMAR,RUS I.IOAN 


