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                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 

               Tel.:0250/867635;Tel/Fax:0250/867679 
    E-mail: rosiile@vl.e-adm.ro, www.primariarosiile.ro 

                                 PRIMAR 

                                                           

 

DISPOZIŢIA NR. 2 

 
Privitor la : actualizarea componenţei Comitetului Local pentru 

Situaţii de Urgenţă şi a Centrului operativ cu activitate 

temporară la nivelul Comunei Roşiile, judeţul Vâlcea. 
                           

 Constantin Dumitru – primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea; 
Având în vedere referatul, raportul de specialitate al secretarul general UAT 

Roșiile și domnul Marinescu Ștefan – Sef SVSU la nivelul comunei Roșiile, 
înregistrate la nr. 16/04.01.2021 și nr. 5936/31.12.2020  prin care se propune 
actualizarea componenţei Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă cât și a 
Centrului operativ cu activitate temporară datorită modificărilor survenite; 

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. 1, 2 şi 3, art. 15 alin. 1 şi 5 şi art. 
24 din O.U.G. nr. 21/2004, art. 9 alin. 1, 2, 3 şi 4 lit. d, art. 10, art. 11, art. 15, art. 
17 lit. b şi art. 24 din Regulamentul cadru privind structura organizatorică, 
atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii 
de urgenţă aprobat prin H.G. nr. 1491/2004;  

În baza art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. b), e) și art. 196 alin. (1) lit. b din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, emit următoarea: 

: 

 
D I S P O Z I Ţ I E 

 
Art. 1. Se actualizează Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă de la nivelul 

comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, care va avea următoarea componenţă: 
1. Preşedinte: Constantin Dumitru – primarul comunei; 
2. Vicepreşedinte: Stefan Doru-Cezar – viceprimarul comunei; 
3. Membrii:  

- Avram Cătălin-Constantin  – secretar general UAT; 
- Marinescu Stefan                      – consilier achizitii publice; 
- Fera George-Cosmin   – contabilul primăriei; 
- Gheorghe Romica                      – referent III primarie; 
- Barbulescu Ionut    – Postul de Poliţie; 
- Mateescu Iridenta    – medic generalist; 
- Andriucă Răzvan    – medic veterinar; 
- Diaconu Maria-Ionela         – Director Şcoala Gimnazială Roşiile; 
- Ciucă Janina     – manager AF CIUCĂ JANINA ELENA; 

Art. 2. (1) Comitetul Local pentru situaţii de urgenţă se întruneşte semestrial 
şi ori de cate ori situatia o impune, la convocarea preşedintelui.  
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    (2) Şedinţele comitetetului pentru situaţii de urgenţă se desfăşoară în 
prezenţa majorităţii membrilor sau a înlocuitorilor desemnati.  
    (3) Hotărârile comitetelor pentru situaţii de urgenţă se adoptă cu votul a două 
treimi din numarul 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.   

Art. 3. Persoanele din componenţa comitetului pentru situaţii de urgenţă au 
urmatoarele obligaţii principale:  
   a) preşedintele: convoaca întrunirea comitetului, stabileste ordinea de zi si 
conduce şedintele acestuia; semnează hotărârile, planurile, programele, 
regulamentele şi măsurile adoptate; semnează avizele, acordurile, împuternicirile, 
protocoalele şi proiectele de acte normative; îl informeaza operativ pe presedintele 
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 şedintele comitetului; prezintă informari şi puncte de 
vedere; îi informeaza operativ pe conducătorii instituţiilor şi unităţilor pe care le 
reprezintă asupra problemelor dezbatute, concluziilor rezultate, hotărârilor şi 
masurilor adoptate şi urmaresc aplicarea acestora în sectoarele de competenţă; 
menţin permanent legatura cu centrele operative corespondente;  
   d) consultanţii: participă la şedintele comitetului; îi consiliaza pe membrii acestora 
asupra problemelor tehnice şi de specialitate; asigură documentarea tehnică de 
specialitate.  

Art. 4. Comitetul Local pentru Situaţii de urgenţă din cadrul comunei Roşiile 
au principalele atribuţii principale: 

- informează prin centrul operativ al judeţului Vâlcea  privind stările potenţial 
generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora; 

- evaluează situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul comunei, stabileşte măsuri 
şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăreşte îndeplinirea lor; 

- declară, cu acordul prefectului, starea de alertă pe teritoriul comunei; 
- analizează şi avizează Planul Local pentru asigurarea resurselor umane, 

materiale şi financiare necesare gestionării situaţiei de urgenţă; 
- informează Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Vâlcea şi Consiliul 

Local asupra activităţii desfăşurate; 
- îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de organismele şi 

organele abilitate; 
Art. 5. (1) Centrul Operativ cu activitate temporară la nivelul comunei Roşiile, 

judeţul Vâlcea are următoarea componenţă, respectiv: 
- Marinescu Stefan           – consilier achiziții publice;  
- Pirvu Ion                   – referent IA;  
- Vlăduţu Ion      – referent. 
(2) Centru operativ asigură activitatea de secretariat tehnic al Comitetului 

pentru situaţii de urgenţă al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea. 
Art. 6. Centru Operativ cu activitate temporară constituit la nivelul comunei 

Roşiile îndeplineşte următoarele atribuţiuni principale: 
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- asigură redactarea hotărârilor şi a altor acte emise de Comitetul Local pentru 
Situaţii de Urgenţă; 

- asigură transmiterea operativă a hotărârilor, deciziilor adoptate/emise de 
Comitetul Local sau de preşedinte; 

- Gestionează baza de date referitoare la situaţia de urgenţă; 
- monitorizează datele primite şi înregistrate în situaţii de urgenţă pe care le 

prezintă preşedintelui Comitetului Local; 
- îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini privind managementul situaţiilor de 

urgenţă; 
Art. 7. Documentele şi baza de date privind situaţiile de urgenţă se vor 

gestiona permanent de către domnul Marinescu Ștefan. 
Art. 8. Lucrările Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă se vor desfăşura în 

sala de şedinţe a Consiliului Local Roșiile. 
Art. 9. Dotarea Comitetului şi a Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgenţă 

constituite la nivelul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea se va realiza în conformitate cu 
prevederile anexei nr. 2 la Regulamentul Cadru privind structura organizatorică, 
atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii 
de urgenţă prin H.G. nr. 1491/2004 prin fondurile băneşti prevăzute prin bugetul 
local al comunei Roșiile. 

Art. 10. Secretarul comunei Roșiile își va da concursul în vederea desfășurării 
în bune condiții a activităților privind managementul situațiilor de urgență. 

Art. 11. În cazul în care persoanele menționate în prezenta nu-și vor mai 
desfășura activitatea în cadrul instituțiilor din care fac parte, ocupanții posturilor 
acestora vor face parte de drept din cadrul CLSU Roșiile care vor avea atribuțiile 
menționate în prezenta.   

Art. 12. Prezenta dispoziţie se comunică Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, Șefului SVSU Roșiile, 
membrilor Comitetului şi Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă Roşiile, IGSU 
Vâlcea, SGA Vâlcea și va fi făcută publică prin intermediul secretarului general al 
UAT Roșiile.    
 

Roşiile, 04.01.2021 
 

               PRIMAR,                           Contrasemnează pentru legalitate,  
         CONSTANTIN DUMITRU                     Secretar general UAT Roșiile,  
             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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