ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA MIHALȚ
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I A NR. 93/25.08.2021
privind desemnare agent de inundații la nivelul comunei Mihalț, județul Alba

Primarul comunei Mihalț, județul Alba, Breaz Flavius;
Analizând referatul nr. 4526/13.08.2021 întocmit de secretarul general al comunei
Mihalț, cu privire la necesitatea desemnării unei persoane care să exercite atribuții în calitate de
agent de inundații;
Având în vedere prevederile :
- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu
modificările şi completările ulterioare
- pct.5.2 1.2. lit.c) din Anexa la H.G. nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naționale de
management al riscului la inundații pe termen mediu şi lung ;
- Cap. II, art. 21 alin.(3) lit. B, lit.b) din Anexa la Ordinul comun nr. 459/78/2019 al ministrului
apelor și pădurilor şi ministrului afacerilor interne privind gestionarea situațiilor de urgență
generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații,
secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale
ale cursurilor de apă şi poluări marine în zona costieră ;
- H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică,
atribuțiile, funcționarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situații de urgență;
- Ordinului nr. 330/44/2.178/2013 al ministrului mediului şi schimbărilor climatice, al ministrului
afacerilor interne şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru aprobarea
Manualului Primarului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații şi secetă
hidrologică şi a Manualului Prefectului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de
inundații şi secetă hidrologică;
- Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, modificată cu Legea 212/2006 şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 155 alin(1) lit.d) alin.(5) lit. b) și d) și art. 196 alin.(1) lit. b) din Ordonanța
de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,
DISPUN
Art.1. Se desemnează următoarea persoană din cadrul Serviciul Voluntar pentru Situații de
Urgență al comunei Mihalț în calitate de agent de inundații: BREAZ DĂNUȚ - șef SVSU .
Art.2. Persoana desemnată la art. 1 va respecta toate atribuțiile prevăzute de actele normative
în materie.
Art.3. Începând cu data emiterii prezentei dispoziții orice dispoziție contrară își încetează
aplicabilitatea.

Art.4. Prezenta dispoziție poate fi contestată în temenele și condițiile prevăzute de Legea nr.
544/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art.5. Dispoziția se comunică Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Unirea” al
județului Alba, persoanei nominalizate la art. 1, Instituției Prefectului – Județul Alba.

Primar,
Flavius Breaz

Contrasemnează pentru legalitate,
secretar general com. Mihalț
Mariana Salcău

