
ROMAN IA
JUDEJUL MURES
COMUNA CHEJANI

PRIMAR
DISPOZITIANr.123

din 6 iulie 2016

privind actualizarea i completarea comitetului local pentru situaii de urgenä

Mocan Emil Florin, primarul comunei Cheani,judel Mure,
Vazând:
Referatul domnului secretar, Inregistrat sub nr. 2.204 din 06.07.2016 privind actualizarea

completarea comitetului local pentru situaii de urgenà
Prevederile art.11 din Ordonana de Urgenà a Guvernului nr.21/2004 privind sistemul Natior

de Management al Situaiilor de Urgenä — aprobat prin Legea nr.15/2005;
Prevederile H.G. nr. 1491/9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru

privind structura organizatoricä, atribuiiIe, funcionarea i dotarea comitetelor i centrelor operative,
pentru situatii de urgena.

In temeiul art.63 alin.(4) lit.”b”, art.68 i art.115 alin.(1 ) lit.”a” ,din Legea nr.215/2001 -

legea administraiei publice locale,republicata,cu modificàrile i completarile ulterioare,

Dispune:

Art. 1 Prin prezenta se actuallzeazà componena comitetului local pentru situatii de urgentä al
comunei Chetani, dupä cum urmeazà:

Preedinte: Mocan Emil-Florin,primarul comunei
Vicepreedinte:Pantea Gheorghe, viceprmarul comunei
Membrii: Crefelean loan, secretarul comunei

Marian Calm, ef post Politie Cheani
Mora Plugor 5tefania, medic de familie
Päcurar Valer-Marius, medic veterinar
Pantea Maria, director Scoala Gimnazialà Chetani
Dee Lascau luliu, administrator S.C.DIANA TRANS S.R.L Cheani
Achim Vucu Sorin, consilier local

Art.2. Se actualizeazä centrului operativ pentru situaii de urgenä,In urmätoarea componentà:
Crefelean loan, secretar, sef centru operativ
Chetan Carmen Maria, consiHer,responsabil cu probleme de urbanism
Särac Anca Dana, consiier, contabil
Märginean Lenu,inginer fond funciar,cadastru
Moldovean Cornelia, nspector impozite i taxe loca’e



Art.3. Aprob Regulamentul privind organizarea,atribuiile i funcionarea Comitetului local pentru
situatii de Urgenä i a Centrului operativ, conform anexel nr.1. care face parte integrant din prezenta.

Art. 4. Prezenta dispoziie se va comunica,In termenul legal,prin grija secretarului comunei cátre:
lnstituia Prefectulul-Judetul Mure
Membrilor Comitetului pentru Situaii de Urgent, si a centrulul operativ.
Spre afiare

PRIMAR, Viza pentru legalitate,
Mocan Emil Flori Se retar

Crefel an loan



/ROMANIA
UDETUL MURES
DOMUNA CHETANI

PRIMAR

DISPOZITIA NR.124
din 6 julie 2016

privind stabilirea unor mãsuri pentru remedierea deficienelor constatate In urma exercitärii
controlului de legalitate a dispoziii1or emise de primar

Mocan Emil Florin,primarul comunei Cheani,
Având In vedere referatul cu nr.2 178/30.06.2016 Intocmit de cãtre D1.Crefelean loan, secretarul

UAT Chelani privind stabilirea unor mäsuri pentru remedierea deficientelor constatate In urma exercitArii
controlului de legalitate a dispozi;iilor emise de cätre primar,

In temeiul prevederilor art.68 i art. 115 alin.(i) lit.a) din Legea nr.2 15/2001 privind administratia
publicA localà,republicatä, cu modificãrile i completarile ulterioare,

d Isp u n e:

Art.1. Revocarea prevederilor cuprinse Ia artS I alin.(1) lit.”d” i alin.(5) Iit.”b”din anexa Ia
Dispozi;ia primarului nr.47/1 5.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioarA al aparatului
de specialitate al primaruhil comunel Cheani.

Art.2.Rectificarea rubricii privind data emiterli Dispozi;iei primarului nr.55/2016 In sensul cAIn
bc de ,,29.02.20 16” cum greit a fost Inscris, sA se treacä. corect ,,29.03.20 16”.

Art.3. Renumerotarea Dispoziiilor primarului având ace1ai numãr de Inregistrare , astfel:
Dispoziia primarului nr.57 din 3 1.03.2016 privind rectificarea Dispo±i;iei primarului nr.37/22.01.2016
rAmâne neschimbata, iar Dispozitia primarulul comunei nr.57/11.04.2016 privind constituirea comisiei de
evaluare a ofertelor depuse In cadrul procedurii de achizi;ie publica, sA poarte numArul 57/1 din 11.04.2016.

Art.4. Revocarea articolului 4 din Dispoziia primarului nr.57/1 1.04.2016 prin care s-a aprobat
remunerarea membrilor din comisia de evaluare a ofertelor depuse In cadrul procedurli de achizi1ie publicã
pentru investitia ,,Asfaltare drum cornunal DC 96 Chetani-Grindeni,comuna Cheani”, celelaitte prevederi
din cuprinsul dispoziliei rAmânând valabile.

Art.5. Rectificarea Dispoziiei nr.61/26.04.2016 privind convocarea Consiliului Local in edina
ordinarA, In sensul cã data edinei In bc de ,,26.04.20 16” cum greit a fost Inscris, sA se treacA corect
,.29.04.20 16”.

Art.6. Dispoziia primarului nr.68/201 6 prin care s-a stabilit acordarea unei indemnizatii lunare
pentru persoana cu handicap,se va completa cu anul emiterii,respectiv ,,20 16” care a fost omis,iar in art. 1
din dispoziie se va rectifica rubrica ,,incepand cu luna Mai 2016” cum greit a fost Inscris, sa se treacã
corect” Incepând cu luna Mai 2016”.

Art.7. Revocarea In totalitate a Dispozitiilor primarului cu nr.72,73,86,87,88,89/2016 privind
stabilirea salariului pentru personalul din aparatul de specialitate a! primarului Cu salar de bazA sub nivelul
salariului minim pe economie..

Art.8. Prevederile prezentei dispoziii,vor fi comunicate In termen legal,prin grija secretarului UAT
cAtre:

-Institi4ia Prefectului -Judeul Mure
-Compartimentul contabilitate
-Spre afiare

PR1MAR, Viza pentru legalitate,
Mocan Emil Fl n Secretar

Crefeleanloan

/


