ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
- Consiliul local –

HOTĂRÂREA
N R . 31
Privind reconstituirea comitetului local pentru situaţii de urgenţă

Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa întrunit în şedinţa sa
ordinară din data de 26.04.2007 ;
Ţinând cont de solicitarea Administraţiei Naţionale – Apele Române – Direcţia
Apelor Dobrogea – Litoral privind reconstituirea comitetului local pentru situaţii de
urgenţă ;
Având în vedere expunerea de motive prezentată de dl. primar Sânt-Ion Niculae
avizul comisiei nr. 3, raportul compartimentului de specialitate precum şi avizul de
legalitate al secretarului comunei;
În conformitate cu prevederile Ordinului comun al Ministrului Administraţiei şi
Internelor nr. 638/12.05.2005 şi Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr.
420/11.05.2005 de aprobare a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă
generate de inundaţii , fenomene meteorologice periculoase , accidente la construcţii
hidrotehnice şi poluării accidentale ;
În baza art. 36, alin. (1) şi (2), lit. “d” şi alin. (6) lit. “a” , pct. 8 din Legea nr.
215/23.04.2001 republicată ;
În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/23.04.2001 a administraţiei publice
locale, republicată ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se reconstituie Comitetului local pentru situaţii de urgenţă care va funcţiona
în următoarea componenţă :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Preşedinte – Sânt-Ion Niculae – primarul comunei ;
Vicepreşedinte – Popa Gică – viceprimarul comunei ;
Secretar – Mihon Corneliu – secretarul comunei ;
Membrii : - Radu Gigi – agent principal şef adj. – Postul de poliţie Poarta Albă ;
Bejan Cătălin – director Penitenciar Poarta Alba ;
Stanica Mircea – ing. camera agricola ;
Caragheorghe Mihai – medic veterinar concesionar ;
Nae Gheorghe – inspector primărie şef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă ;
9. Din Dumitru – specialist serviciu voluntar pentru Situaţii de Urgenţă . ;
10. Zaharia Gheorghe – agent hidro Poarta Alba – Apele Romane ;
11. Săvoiu Vasile - Sorin – administrator ,, S.C. FERMELE MURFATLAR S.A. ,, ;
12. Voinea Stelian – sef ferma zoot. „Andra International” Valu lui Traian ;
13. Delicoti Vasile – administrator SC. „Simadi” SRL. Basarabi ;
14. Chipaila Mircea – administrator S.A.”Cereal Group” Poarta Alba ;
15. Bardu Rares – preot paroh ;
16. Belcea Victoria – medic de familie sef circa sanitara Poarta Alba ;
17. Burlacu Ruxanda – director ‚Şcoala publică nr. 1 ;

18. Gherghina Alexandra – dir. Colegiul Agricol Poarta Alba ;
19. Seceleanu Maria – dir. Gradinita de copii ;
Art. 2 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi
persoanelor interesate şi o va face publică prin afişare .
Art. 3 – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru şi împotrivă din totalul de 13 voturi exprimate .
POARTA ALBA/ 26.04.2007

Preşedinte de şedinţă,
VASILE ION

Contrasemnează:
Secretarul comunei Poarta Albă
MIHON CORNELIU

