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DISPOZIŢIA Nr. 71 

din 09. 11.  2020 
privind constituirea  Comandamentului Local pentru deszăpezire şi combaterea poleiului şi a altor fenomene 
meteorologice periculoase, specifice sezonului rece 
 
           Având în vedere: -  instalarea sezonului rece, caracterizat prin fenomene meteorologice periculoase, 
specifice sezonului de iarnă(ninsori abundente, viscol, avalanşă, polei...) 
                - Ordinul Prefectului nr. 613/2020 privind constituirea Comandamentului judeţean Bihor pentru 
deszăpezire şi combaterea poleiului şi a altor fenomene meteorologice periculoase, specifice sezonului rece 
2020-2021, art.3 
         Ţinând cont de  prevederile,  Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările  
ulterioare, art.10 lit.(a) precum şi  a Ordinului nr.289/2170/2013  pentru aprobarea reglementarii tehnice 
„Normativ privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice“, indicativ AND 525-2013. 
        În baza  prevederilor  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  art. 155 şi art. 196 alin.1 lit.b. 
 
   Primarul comunei Roşiori 
                                           DISPUNE: 
 
              Art.1.Cu data prezentei dispoziţii,  se constituie Comandamentului Local pentru deszăpezire şi 
combaterea poleiului şi a altor fenomene meteorologice periculoase, specifice sezonului de iarnă, în 
următoarea componenţă : 
 
                1. ec. Kelemen Zoltán – primar - preşedinte 
Membrii: 

1. Kerecsenyi Emeric – viceprimar  
2. asa. Mate Francisc – şef post poliţie 
3. Kerecsenyi Katalin  – director Şcoala Gimnazială “Jakó Zsigmond” Roşiori 
4. Raţ Silvia – director Şcoala Gimnazială nr. 1 Mihai Bravu 
5. Kelemen Geza. – consilier 
6. Toth Alexandru -  consilier 
7. Szabo Annamaria – consilier 
8. Kencse Irma - consilier 
9. Borozsnyai Marta– consilier 
10. Nagy Zoltán jr. – consilier 
11. Blaga Dumitru– consilier 
12. Roboș Gavril. – consilier 
13. Bolojan Florin-Mircea– consilier 
14. Mihale Ioana Alina – Consilier I /  contabil 

    
  Art.2.Prezenta dispoziție se comunică, în termenul prevăzut de lege cu:  Instituția Prefectului - Județul 
Bihor, membrii comisiei  și se aduce la cunoștință publică prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei 
Roșiori, în format electronic, la pagina de internet www.rosiori.ro, în subeticheta „DISPOZIȚIILE 
AUTORITĂȚII EXECUTIVE”  
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMARUL COMUNEI ROȘIORI, 
 

���� …………………………….……… 
                  Ec.Kelemen Zoltan 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 



 


