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R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. 14 din 26.01.2017 
 

privind numirea ca agent de inundații a Şefului  

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

 Examinând expunerea de motive nr.  932  din 19.01.2017 iniţiată de către 

Primarul Municipiului Roman – Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de 

specialitate nr. 933 din 19.01.2017 întocmit de Serviciul Voluntar pentru Situaţii 

de Urgenţă; 

 Văzând avizul favorabil nr. 9 din 26.01.2017 al Comisiei pentru 

administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 14 din 

26.01.2017 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 1267 din 

26.01.2017 dat de Secretarul Municipiului Roman;  

 Având în vedere prevederile subcapitolului 5.2.1. pct. 2 lit. c) din H.G. nr. 

846/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la 

inundaţii pe termen mediu şi lung şi ale art. 52 alin. (3) din O.M.M.P. nr. 

1422/192/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor 

de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente 

la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări 

marine în zona costieră; 

 În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) şi ale art. 36 alin. (6) lit. 

a) pct. 8 şi 9 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;  

 În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R 

privind administraţia publică locală;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1 Se numeşte în funcţia de agent de inundaţii la nivelul unităţii 

administrativ teritoriale - Şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă; 

 

 Art. 2 Agentul de inundații la nivelul unității administrativ teritoriale are 

următoarele obligații principale: 

a) are rolul unui  operator local pentru pregătirea populaţiei, cunoaşterea locală a 

hazardului şi a riscului la inundaţii, a planului de apărare şi a celui de evacuare;  

b) va furniza sprijin pentru inventarierea pagubelor la nivel de localitate;  
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 Art. 3 Primarul Municipiului Roman, prin serviciul public de specialitate, 

va aduce  la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri; 

 

 Art. 4 Prezenta hotărîre se va comunica potrivit legii, prin grija 

secretarului municipiului, autorităților și persoanelor interesate. 

 

  Preşedinte de şedinţă         Contrasemnează 

   Consilier,        Secretarul Municipiului Roman,    

         George Alexandru BĂLAN                       Gheorghe CARNARIU 
 


