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  DISPOZIŢIA nr. 67   

                                                                           din 28.06.2021 

 

Privind actualizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Comunei Șincai, înființarea 

Centrului Operativ, cu activitate temporară, și aprobarea Regulamentului privind structura organizatorică, 

atribuțiile, funcționarea și dotarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Șincai și a 

Centrului operativ pentru situații de urgență 

 

Primarul comunei Șincai, județul Mureș, Pop Vasile 

Văzând Raportul de specialitate al Secretarului General delegat al comunei Șincai nr. 1639 din 16.06.2021 

prin care se propune  emiterea unei dispoziții Privind actualizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență 

al Comunei Șincai, înființarea Centrului Operativ, cu activitate temporară, și aprobarea Regulamentului privind 

structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al 

comunei Șincai și a Centrului operativ pentru situații de urgență; 

Având în vedere: 

 -  art. 12, art. 17, art. 24 și art. 33 din Ordonanta urgenta 21/2004 privind Sistemul Naţional de 

Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 2 alin. (1) lit. e), alin. (2) lit. b), art. 4 alin. (4), art. 6, art. 7, art. 9, art. 10, art. 17 și următoarele din 

Regulamentul-Cadru din 2004 privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi 

centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului României nr. 1491/2004; 

 - avizul Prefectului Județului Mureș nr. 1 din 22.06.2021 

 În temeiul dispozițiilor  art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. b), art. 196 alin. (1) lit. b), art. 197 alin. (1) 

și alin. (4) și  art. 198 alin. (1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:  

DISPUNE: 

 

Art.1. Se aprobă actualizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență (C.L.S.U.) al comunei 

Șincai, județul Mureș, conform Anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta Dispoziție. 

Art.2. Se aprobă înființarea Centrului operativ (C.O.), cu activitate temporară al comunei Șincai, în 

componența stabilită conform Anexei nr. 2 parte integrantă din prezenta Dispoziție. 

Art.3. Se aprobă Regulamentul privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea 

Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Șincai și a Centrului operativ pentru situații de 

urgență, conform Anexei nr. 3 parte integrantă din prezenta Dispoziție. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează Primarul Comunei 

Șincai și Secretarul General al unității administrativ teritoriale.  

Art.5.  În conformitate cu prevederile art. 200,  art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din O.U.G nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 

554/2004 a Contenciosului Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prezenta Dispoziție se 

înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 Art.6. - Prezenta dispoziţie va fi transmisă prin intermediul secretarului general al U.A.T. – ului, în 

termenul prevăzut de lege, Prefectului Județului Mureș, persoanelor prevăzute la art. 1 și art.2 din prezenta 

Dispoziție, și se aduce la cunoștință publică în condițiile legii, prin afișare la avizierul instituției, precum și prin 

publicarea pe pagina de internet la adresa www.primariasincai.ro.   

          

                                                                                             Contrasemnează pentru legalitate 

     PRIMAR                                                                                SECRETAR GENERAL U.A.T delegat 

  VASILE POP                                                                                      ONAC DAN - CRISTIAN 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

NR. 1639 din data de 16.06.2021 

Privind actualizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Comunei Șincai, înființarea 

Centrului Operativ, cu activitate temporară, și aprobarea Regulamentului privind structura organizatorică, 

atribuțiile, funcționarea și dotarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Șincai și a Centrului 

operativ pentru situații de urgență 

 

Având în vedere:  

 -  art. 12, art. 17, art. 24 și art. 33 din Ordonanta urgenta 21/2004 privind Sistemul Naţional de 

Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 2 alin. (1) lit. e), alin. (2) lit. b), art. 4 alin. (4), art. 6, art. 7, art. 9, art. 10, art. 17 și următoarele din 

Regulamentul-Cadru din 2004 privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi 

centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului României nr. 1491/2004; 

-  Încheierea civilă nr. 6009/2020 a Judecătoriei Târgu – Mureș, secția civilă, pronunțată în dosarul nr. 

10631/320/2020, având ca și obiect validare primar.  

  

 Actualizarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență și înființarea Centrului operativ 

reprezintă o necesitate, având în vedere prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și a măsurilor impuse 

pentru gestionarea situației epidemiologice provocată de pandemia de coronavirus COVID – 19.  

 În urma alegerilor locale desfășurate în data de 27 septembrie 2020 au avut loc schimbări în ceea ce 

privește conducerea și reprezentarea instituției, motiv pentru care se impune actualizarea tuturor organismelor 

care au în componența lor membrii care actualmente nu mai fac parte din organigrama instituției.   

Având în vedere expunerea de mai sus, propun Primarului Comunei Șincai emiterea unei dispoziții 

Privind actualizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Comunei Șincai, înființarea Centrului 

Operativ, cu activitate temporară, și aprobarea Regulamentului privind structura organizatorică, atribuțiile, 

funcționarea și dotarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Șincai și a Centrului operativ 

pentru situații de urgență. 

 

. 

SECRETAR GENERAL al comunei delegat 

ONAC DAN - CRISTIAN 
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Anexa nr.1 la Dispoziția nr. 67/28.06.2021 

Componenţa 

Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (C.L.S.U.) al comunei Șincai, județul Mureș 

 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Instituția 

Funcția în cadrul 

instituției 

Funcția în cadrul 

C.L.S.U Șincai 
Date de contact 

1. Pop Vasile 
Primăria U.A.T 

Comuna Șincai 
Primar Președinte  

2. Panczel Szilamer 
Primăria U.A.T 

Comuna Șincai 
Viceprimar Vicepreședinte  

3. Onac Dan – Cristian 
Primăria U.A.T 

Comuna Șincai 

Secretar general U.A.T - 

delegat 
Secretar  

4. Milășan Petru Crinișor 
Postul de poliție 

Comuna Șincai 
Agent șef de post Membru  

5. Chiseliciuc Maria 
Școala Gimnazială 

Șincai 
Director Membru  

6. Panczel Vilmos E.ON Gaz Responsabil cu execuția Membru  

7.  Conț Mirela Dispensar Uman Medic Primar Membru  

8.  Buja Romeo 
Cabinet medic veterinar 

individual 
Medic veterinar Membru  

9.  Toma Dragoș 
Primăria U.A.T 

Comuna Șincai 
Consilier Juridic Membru  
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Anexa nr.2 la Dispoziția nr. 67/28.06.2021 

Componenţa 

Centrul Operativ al comunei Șincai, județul Mureș 

Sediul centrului operativ: Sediul Primăriei Comunei Șincai – Str. Principală nr. 156 

 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Instituția 

Funcția în cadrul 

instituției 

Funcția în cadrul 

Centrului Operativ 

Șincai 

Date de contact 

1. Fărcaș Raul – Ovidiu 
Primăria U.A.T 

Comuna Șincai 
Inspector Președinte  

2. Kis Izabella 
Primăria U.A.T 

Comuna Șincai 
Referent Vicepreședinte  

3. Moldovan Lucia 
Primăria U.A.T 

Comuna Șincai 
Referent Secretar  
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Anexa nr.3 la Dispoziția nr. 67/28.06.2021 

Regulamentului 

privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea Comitetului Local 

pentru Situații de Urgență al comunei Șincai și a Centrului operativ pentru situații de urgență 

 

Capitolul I. Dispoziţii generale 

Art. 1. Comitetul şi centrul operativ pentru situaţii de urgenţă sunt organisme şi structuri 

abilitate în managementul situaţiilor de urgenţă, care, potrivit legii, se constituie la nivelul comunei 

Șincai şi fac parte din Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, denumit în continuare 

Sistem Naţional. 

Art. 2. – (1) Comitetele pentru situaţii de urgenţă: 

a) informează prin centrul operaţional judeţean stările potenţial generatoare de situaţii de 

urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora; 

b) evaluează situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul unităţii administrativ teritoriale, stabilesc 

măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor; 

c) analizează şi avizează planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare 

necesare gestionării situaţiei de urgenţă; 

d) informează comitetul judeţean şi consiliul local asupra activităţii desfăşurate; 

f) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de organismele şi organele 

abilitate.  

(2) Centrele operative pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare centre operative, sunt: 

a) centre operative cu activitate permanentă la nivelul ministerelor şi al instituţiilor publice 

centrale; 

b) centre operative cu activitate temporară la celelalte ministere şi instituţii publice centrale cu 

atribuţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, precum şi la sectoarele municipiului 

Bucureşti, în municipii, oraşe şi comune. 

Art. 3. Prevederile prezentului regulament se aplică Comitetului Local pentru Situații de 

Urgență al comunei Șincai şi Centrului Operativ  care se constituie la nivelul comunei Șincai, la sediul 

instituției Primăriei Comunei Șincai. 

Art. 4. – (1) Comitetele pentru situaţii de urgenţă sunt organism interinstituţionale de sprijin al 

managementului situaţiilor de urgenţă. 

(2) Comitetul local se constituie prin dispoziţie a primarului, cu avizul prefectului. 

Art. 5. – (1) Centrul operativ cu activitate temporară este o structură tehnico - administrativă 

înfiinţată în scopul îndeplinirii funcţiilor specifice pe durata stării de alertă, în cazul situaţiilor de 

urgenţă, precum şi pe timpul unor exerciţii, aplicaţii şi antrenamente pentru pregătirea răspunsului în 

astfel de situaţii. 

(2) Centrul prevăzut la alin. (1) se constituie din personalul aparatului propriu al autorităţi 

administraţiei publice locale al comunei. 

(3) Centrul operativ cu activitate temporară asigură şi organizează secretariatul tehnic ale 

Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Șincai. 
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Art. 6. Centrul operativ cu activitate temporară se constituie prin Dispoziţie a Primarului 

comunei Șincai. 

Art. 7. La stabilirea structurii organizatorice, a atribuţiilor, modului de funcţionare şi a dotării 

componentelor Sistemului Naţional prevăzute la art. 2 se aplică principiile managementului situaţiilor 

de urgenţă prevăzute de lege. 

 

Capitolul II. Structuri organizatorice şi funcţionarea acestora 

 

Art. 8. - (1) Comitetul local pentru situaţii de urgenţă al comunei Șincai are în componenţă  sa 

un preşedinte, un vicepreşedinte, membri şi consultanţi. 

(2) Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Șincai este primarul. 

(3) Vicepreşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Șincai este, de 

regulă, viceprimarul comunei. 

(4) Membrii Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă sunt: Secretarul General al unității 

administrativ teritoriale şi reprezentanţi ai serviciilor publice şi ai principalelor instituţii şi agenţi 

economici din unitatea administrativ teritorială comuna Șincai, precum şi manageri sau conducători ai 

agenţilor economici, filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru locale care, prin specificul activităţii, 

constituie factori generatori de situaţii de urgenţă. 

(5) Consultanţi în Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă sunt experţii şi specialiştii din 

aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice, care constituie comitetele, sau din instituţii şi 

unităţi în subordine; 

Art. 9. – (1) Comitetul pentru situaţii de urgenţă al comunei Șincai se întruneşte semestrial şi 

ori de câte ori situaţia o impune, la convocarea preşedintelui. 

(2) Şedinţele comitetului pentru situaţii de urgenţă se desfăşoară în prezenţa majorităţii 

membrilor sau a înlocuitorilor desemnaţi. 

(3) Hotărârile Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă se adoptă cu votul a două treimi din 

numărul membrilor prezenţi, cu excepţia punerii în aplicare a planului de evacuare, care se face în baza 

deciziei preşedintelui comitetului. 

(4) Consultanţii particpanți la ședințele Comitetului Local pentru Situații de Urgență nu au drept 

de vot. 

(5) Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă îşi desfăşoară activitatea pe baza planurilor 

anuale elaborate de secretariatul tehnic. 

Art. 10. Persoanele din componenţa Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă au 

următoarele obligaţii principale: 

(1) Preşedintele: convoacă întrunirea comitetului, stabileşte ordinea de zi şi conduce şedinţele 

acestuia, semnează hotărârile, planurile, programele, regulamentele şi măsurile adoptate, semnează 

avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele şi proiectele de acte normative și îl informează operativ 

pe preşedintele comitetului ierarhic superior; 

(2) Vicepreşedintele îndeplineşte obligaţiile preşedintelui în lipsa acestuia, precum şi pe cele 

ce îi revin ca membru al comitetului; 

(3) Membrii: participă la şedinţele comitetului; prezintă informări şi puncte de vedere; îi 

informează operativ pe conducătorii instituţiilor şi unităţilor pe care le reprezintă asupra problemelor 

dezbătute, concluziilor rezultate, hotărârilor şi măsurilor adoptate, urmăresc aplicarea acestora în 

sectoarele de competenţă și menţin permanent legătura cu centrele operative corespondente; 
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(4) Consultanţii: participă la şedinţele comitetului, îi consiliază pe membrii acestora asupra 

problemelor tehnice şi de specialitate și asigură documentarea tehnică de specialitate. 

 

Capitolul III. Atribuţii 

 

Art. 11. Comitetul Local pentru Situații de Urgență are următoarele atribuții principale: 

a) informează prin centrul operațional județean, privind stările potențial generatoare de situații 

de urgență și iminenta amenințării acestora; 

b) evaluează situațiile de urgență produse pe teritoriul unității administrativ- teritoriale, 

stabilesc măsuri și acțiuni specifice pentru gestionarea acestora și urmăresc îndeplinirea lor; 

c) analizează și avizează planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare 

necesare gestionării situației de urgență; 

d) informează comitetul județean și consiliul local asupra activității desfășurate; 

e) îndeplinesc orice alte atribuții și sarcini stabilite de lege sau de organismele și organele 

abilitate. 

Art. 12. Coordonarea tehnică şi de specialitate a centrului operativ se realizează, potrivit legii, 

de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură şi menţinerea permanentă a 

fluxului informaţional cu acestea. 

Art. 13. Pentru prevenirea şi gestionarea unor riscuri majore, Comitetul Local pentru Situaţii 

de Urgenţă poate iniţia şi elabora programe locale sau zonare care se aprobă de către organele abilitate. 

  

Capitolul IV.  Dotarea 

 

Art. 14. – (1) Lucrările Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă se desfăşoară în spaţii 

special amenajate prin grija autorităţilor administraţiei publice locale care le-au constituit. 

(2) Spaţiile de lucru vor fi echipate cu mobilier, aparatură şi echipament de comunicaţii, 

echipament de comunicaţii speciale şi de cooperare, informatică şi birotică, corespunzător componenţei 

comitetului şi pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor acestuia. 

(3) Aparatura şi echipamentul de comunicaţii şi informatică prevăzute la alin. (2), exceptând 

echipamentul de comunicaţii speciale şi de cooperare, se conectează cu centrul operativ corespondent 

şi fac parte din sistemul de comunicaţii, de prelucrare automată şi stocare a datelor necesare funcţionării 

Sistemului Naţional. 

(4) Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă se asigură cu spaţii destinate conferinţelor şi 

comunicatelor de presă, de regulă cele utilizate în mod curent pentru astfel de activităţi de către 

autorităţile şi instituţiile în cauză. 

Art. 15. – (1)  Dotările pentru spaţiile de lucru ale comitetelor şi pentru mass - media se asigură 

de către autorităţile administraţiei publice centrale sau locale care le-au constituit. 

(2) Dotările pentru centrul operativ se asigură de către unitatea administrativ teritorială Comuna 

Șincai. 

(3) Costurile lucrărilor de telecomunicaţii speciale vor fi suportate de către unitatea 

administrativ teritorială Comuna Șincai. 

Art. 16 . Fondurile pentru realizarea dotărilor necesare funcționării centrului operativ se asigură 

din bugetul alocat anual cu această destinaţie. 

 


