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D I S P O Z I Ţ I A  Nr.63/01.03.2021 
 

cu privire la reorganizarea structurilor pentru situații de urgență la nivelul comunei Jijila,precum și 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestora 

 

 Deacu Costică -  primar al  comunei Jijila, judeţul Tulcea; 
  Ținând cont de : 

 -Raportul de specialitate,întocmit de Duduță Ștefan; 

 -Referatul de aprobare al primarului comunei Jijila; 

  În baza prevederilor: 
 -O.U.G nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de urgență; 

 -Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordinul M.A.I nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor; 

 -H.G.R nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura 

organizatorică,atribuțiile,funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență; 

 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit b) din ordonanța de Urgență nr 57/2019 privind Codul 

administrative;  

 

D I S P O Z I Ţ I E : 
 

 

Art. 1. Se reorganizează Comitetul Local pentru Situații de Urgență,la nivelul comunei Jijila,în componența 

prevăzută în anexa nr.1,care face parte integrantă din prezenta dispoziție; 

Art.2. Se constituie Centru operativ cu activitate temporară pentru situații de urgență,la nivelul comunei 
Jijila,în componența prevăzută în anexa nr.2 ,care face parte integrantă din prezenta dispoziție; 

Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a structurilor pentru situații de 

urgență,prevăzute la art.1 și art.2,conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta dispoziție; 

Art.4. Se aprobă Lista cuprinzând dotările principale necesare desfășurării activității Comitetului local și 

Centrului operativ  constituite la nivelul comunei Jijila,conform anexei nr.4, care face parte integrantă din 

prezenta dispoziție; 

Art. 5. Prezenta  dispoziţie va fi  comunicată  Instituţiei Prefectului –judeţul Tulcea , persoanei desemnate 

să exercite atribuțiile ,șefului SVSU,care are obligația de a comunica prezenta dispoziție tuturor persoanelor 

implicate și va fi făcută publică prin publicare în M.O.L. 

 

Emisă astăzi 01.03.2021  
 

 

Primar                                                                                                           Contrasemnează 
       Deacu Costică                                                                                 Secretarul general al  comunei Jijila 
                                                                                                                                      Dumitru Acriș 
 
 


