
ROMANIA 
PRIMARIA COMUNEI GÂNGIOVA 

JUDETUL DOLJ 
 

DISPOZITIA NR. 319 / 12.09.2022 
privind actualizarea Comitetului Local pentru Situatii  
de Urgenta la nivelul localitatii Gângiova, judetul Dolj 

 
   Primarul comunei Gângiova, judetul Dolj, Preda Cristache, ales in functie conform Incheiere din data 
de 14.10.2020, dosar nr.1903/304/2020 al Judecatoriei Segarcea; 
  Avand in vedere referatul secretarului general al comunei Gângiova, inregistrat la nr.4980/12.09.2022, 
in conformitate cu prevederile art.12 si art.27 din OG nr.21/2004 privind Sistemul National de 
Management al Situatiilor de Urgenta, art.2, alin.1, lit.e, alin.2. lit.b, art.4, alin.4, art.7, art.9 din HG 
nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind structura organizatorica, atributiile, 
functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta, Dispozitia 
nr.738/31.12.2021 ; 
  In temeiul art.196, alin.1, lit.b, art.197, alin.1, art.199, alin.1 si alin.2, art.240, alin.1 si art.243, alin.1, 
lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 

DISPUNE : 
 

Art.1.Se actualizeaza Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta, in urmatoarea componenta: 
  -Presedinte    -PREDA CRISTACHE - primar 
  -Vicepresedinte -ANDREI ADRIAN-viceprimar 
  -Membri:  -SADOVEANU IOANA-secretar 
           -DIMULESCU MARINA GENOVEVA-consilier Comp.Contabilitate si Resurse Umane 
           -NITU GABRIEL-agent politie 
           -RĂȚULESCU ILONA ELENA-director scoala 
           -BALOI SAMIR-doctor veterinar 
           -CIUPITU FLOARE-doctor uman 
           -CONSTANTINESCU HORATIU-preot 
  -Consultant:   -DRAGOMIR SILVIU-invatator 
               -NICOLA ION-administrator SC Tetris SRL 
Art.2.Se constituie centrul operativ cu activitate temporara, ale caror atributii sunt in Regulamentul 
cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor 
operative pentru situatii de urgenta, in urmatoarea componenta: 
  Sef centru operativ –DUTESCU RADU TRAIAN- sef serviciu SVSU 
  Membri:        - Cancea Elena - consilier Comp. Agricol 
                 - Dragomir Zaharia - referent Comp.Contabilitate si Resurse Umane 
Art.3.De ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii raspunde comisia mai sus mentionata, 
se comunica Institutiei Prefectului-Judetul Dolj, membrilor comisiei si va fi afisata pe site-ul institutiei. 
 
         PRIMAR,                               Contrasemneaza pentru legalitate, 
     PREDA CRISTACHE                            SECRETAR GENERAL 
                                                     SADOVEANU IOANA 
 



PRIMARIA COMUNEI GÂNGIOVA 
JUDETUL DOLJ 
NR.  55  din  12.09.2022 

PROIECT 
 

DISPOZITIA NR…… / 12.09.2022 
privind actualizarea Comitetului Local pentru Situatii  
de Urgenta la nivelul localitatii Gângiova, judetul Dolj 

 
   Primarul comunei Gângiova, judetul Dolj, Preda Cristache, ales in functie conform Incheiere din data 
de 14.10.2020, dosar nr.1903/304/2020 al Judecatoriei Segarcea; 
  Avand in vedere referatul secretarului general al comunei Gângiova, inregistrat la nr.4980/12.09.2022, 
in conformitate cu prevederile art.12 si art.27 din OG nr.21/2004 privind Sistemul National de 
Management al Situatiilor de Urgenta, art.2, alin.1, lit.e, alin.2. lit.b, art.4, alin.4, art.7, art.9 din HG 
nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind structura organizatorica, atributiile, 
functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta, Dispozitia 
nr.738/31.12.2021 ; 
  In temeiul art.196, alin.1, lit.b, art.197, alin.1, art.199, alin.1 si alin.2, art.240, alin.1 si art.243, alin.1, 
lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 

DISPUNE : 
 

Art.1.Se actualizeaza Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta, in urmatoarea componenta: 
  -Presedinte    -PREDA CRISTACHE - primar 
  -Vicepresedinte -ANDREI ADRIAN-viceprimar 
  -Membri:  -SADOVEANU IOANA-secretar 
           -DIMULESCU MARINA GENOVEVA-consilier Comp.Contabilitate si Resurse Umane 
           -NITU GABRIEL-agent politie 
           -RĂȚULESCU ILONA ELENA-director scoala 
           -BALOI SAMIR-doctor veterinar 
           -CIUPITU FLOARE-doctor uman 
           -CONSTANTINESCU HORATIU-preot 
  -Consultant:   -DRAGOMIR SILVIU-invatator 
               -NICOLA ION-administrator SC Tetris SRL 
Art.2.Se constituie centrul operativ cu activitate temporara, ale caror atributii sunt in Regulamentul 
cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor 
operative pentru situatii de urgenta, in urmatoarea componenta: 
  Sef centru operativ –DUTESCU RADU TRAIAN- sef serviciu SVSU 
  Membri:        - Cancea Elena - consilier Comp. Agricol 
                 - Dragomir Zaharia - referent Comp.Contabilitate si Resurse Umane 
Art.3.De ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii raspunde comisia mai sus mentionata, 
se comunica Institutiei Prefectului-Judetul Dolj, membrilor comisiei si va fi afisata pe site-ul institutiei. 
 
        PRIMAR,                                   Avizeaza pentru legalitate, 
     PREDA CRISTACHE                             SECRETAR GENERAL 
                                                      SADOVEANU IOANA 



PRIMARIA COMUNEI GÂNGIOVA 
JUDETUL DOLJ 
NR.  4980  din  12.08.2022 
 

                             APROB, 
                              PRIMAR, 

                             PREDA CRISTACHE 
 
         
 
 
 

REFERAT 
 
 
 
  Avand in vedere prevederile art.2, alin.1, lit.e, alin.2. lit.b, art.4, alin.4, art.7, art.9 din 
HG nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, 
atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de 
urgenta, va propun domnule primar sa emiteti o dispozitie pentru actualizarea Comitetului 
Local pentru Situatii de Urgenta si a Centrului Operativ cu activitate temporara, la nivelul 
comunei Gângiova, judetul Dolj. 
 
 
 
 
 

SECRETAR GENERAL, 
SADOVEANU IOANA 
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR…….. /2022  

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 
ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei responsabile să 
efectueze procedura 

1 2 3 

Semnarea dispoziției1) …………..….2022  

Comunicarea către prefectul județului2) ………..…….2022  

Aducerea la cunoștință publică3+4) ………………2022  

Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 
individual3+4) 

………………2022 
 

Dispoziția devine obligatorie5) sau produce efecte 
juridice6), după caz 

………………2022 
 

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 240 alin. (1): „Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor 

administrative emise ... în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;   
2) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului  comunei 

prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data ... emiterii.; 
3) art. 197 alin. (4): „ ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija 

secretarului general al comunei.”; 
4) art. 199 alin. (1): „Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se 

adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
5) art. 198 alin. (1): „... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință 

publică.”; 
6) art. 199 alin. (2): „ ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 

persoanele cărora li se adresează.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


