
ROMANIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA JEBEL 
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR.69 

din 20 noiembrie 2013

privind desemnarea dl.Olariu Ionel ,Sef Serviciu Voluntar pentru Situatii de urgenta ca Agent de 
Inundaţii.

In conformitate cu prevederile art.29 ,alin.2 din Ordinul Administraţiei Publice 
nr. 1422/2012,pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de 
inundaţii,fenomene meteo periculoase ,accidente la construcţiile hidrotehnice,poluari accidentale pe 
cursurile de apa.

In temeiul art.68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala republicata,cu 
modificările si completările ulterioare.

DISPUJNE

A rt.l.Se desemneaza dl.Olariu Ionel ,Sef Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta, 
Agent de Inundaţii

Art.2.Dl.Olariu Ionel va exercita atributiile prevăzute de art.29,alin.2,lit.:a,b,c,d,e din 
Ordinul comun 192/1422/2012

Art.3.Prezenta se va comunica:
-Institutiei Prefectului-Judetul Timiş 
-I.S.U. ‘BANAT ‘ Timiş 
-Dl.Olariu Ionel
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DISPOZIŢIA
Nr. 61 din 17.09.2013 

privind reactualizarea componenţei Comitetului Local pentru Situatii de Urgentă al
comunei Jebel

Primarul comunei Jebel, judeţul Timiş,

în conformitate cu prevederile art. 12, din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României 
nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă şi a art. 4 alin 4, din 
Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor 
şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 
1491/2004.

în temeiul prevederilor art. 68 din L. nr. 215/2001 -  Legea administraţiei publice locale,
republicată cu modificările şi completările ulterioare:

DISPUNE

Art. 1 începând cu data prezentei dispoziţii, se reactualizează componenţa Comitetului 
Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Jebel, fiind prezentat în anexă la prezenta dispoziţie. 

Art. 2 Prezenta dispoziţie se comunică:

- Prefecturii Judeţului Timiş -  direcţia pentru verificarea legalităţii actelor şi contencios 
administrativ;
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Banat al judeţului Timiş -  care asigură 
secretariatul tehnic permanent al comitetului judeţean;
Primăriei comunei Jebel;

- M embrilor C.L.S.U. prin grija secretariatului primăriei;
Se va face publică prin afişare.

PRIMAR


