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DISPOZIŢIA Nr. 51 
din 09. 08.  2021 

 privind numirea în calitate de agent de inundaţii  în cadrul Comunei Roșiori al Şefului SVSU, 
domnul KERECSENYI EMERIC  

 
     Având în vedere prevederile Directivei 2007/60/CE privind evaluarea şi gestionarea riscurilor la 
inundaţii, Legea apelor nr.107/1996,  HG nr.846/ 2010 privind Strategia Naţională de managment al 
riscului la inundaţii pe termen mediu/ lung şi precum în temeiul Ordinului comun nr. 459/78/2019 al 
Ministrului Administraţiei şi Internelor cât şi al Ministrului Mediului şi gospodăririi apelor pentru 
aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene 
hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și 
incidente/ accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări 
marine în zona costieră; 
    În baza prevederilor  art.129, art.139 și art. 196 alin.1 lit.b. din OUG nr.57 din 03.07.2019 privind 
Codul administrativ, 
 
       Primarul comunei Roșiori 

 
DISPUNE: 

 
Art.1 Începând cu data de 10.08.2021 la nivelul Comunei Roșiori, Şeful Serviciului  voluntar 
pentru situaţii de urgenţă,  dl. KERECSENYI EMERIC , îndeplineşte funcţia de agent de 
inundaţii (conform prevederilor Ordinului comun al ministrului mediului și schimbărilor climatice, al 
ministrului afacerilor interne și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 
330/44/2.178/2013). 
 
Art.2 Persoana desemnată la articolul precedent îndeplineşte ca agent de inundaţii următoarele 
atribu ţii: 
a.  colaborează permanent cu agentul hidrotehnic din cadrul unității de gospodărire a apelor 
(Sistem de Gospodărire a Apelor, Sistem Hidrotehnic Independent) pentru aspecte privind starea 
tehnică și funcțională a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare și a cursurilor de apă de pe raza 
unității administrative-teritoriale; 
b. asigură, împreună cu secretarul Comitetului Local pentru Situații de Urgență, centralizarea 
datelor privind urmările fenomenelor hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de 
inundații, secetă hidrologică și poluări accidentale pe cursurile de apă; 
c. asigură, împreună cu secretarul Comitetului Local pentru Situații de Urgență, întocmirea și 
transmiterea rapoartelor operative în maxim 24 de ore de la declanșarea evenimentului și nu mai 
mult de 12 ore de la încetarea fenomenului (pentru ultimul raport operativ) potrivit prevederilor 
anexei nr. 8 la prezentul regulament. Rapoartele operative se transmit către Centrul Operațional din 
cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Județean și Centrul Operativ al Sistemului de 
Gospodărire a Apelor care asigură Grupul de Suport Tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență 
generate de inundații, fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de 
inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări 
accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră, din județ; 
d.  asigură, împreună cu secretarul Comitetului Local pentru Situații de Urgență, întocmirea 
Planului local de apărare împotriva inundațiilor, fenomene hidrometeorologice periculoase având ca 



efect producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcții 
hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră; 
e. asigură întocmirea periodică a unor acțiuni de conștientizare a populației asupra riscului pe 
care-l prezintă inundațiile și asupra măsurilor care trebuie întreprinse de fiecare cetățean pentru 
diminuarea pagubelor; 
f. asigură afișarea în locuri publice a extraselor din Planul local de apărare (planul de situație al 
localității cu delimitarea zonelor potențial inundabile cu probabilitățile de depășire de 1% și 0,1% sau 
inundate la viiturile istorice semnificative, cu amplasamentul mirelor locale, sirenelor, căile și zonele 
de evacuare), a semnificației codurilor de culori pentru avertizările meteorologice și hidrologice și a 
semnalelor de alarmare acustică a populației; 
g.  asigură afișarea în locuri publice a extraselor din Planul de acțiune în caz de accident la barajul 
situat în amonte de unitatea administrativ-teritorială (planul de situație cu delimitarea zonei de 
inundabilitate, timpul minim de propagare a undei de rupere până la localitate, înălțimea maximă a 
lamei de apă pe teritoriul unității administrativ-teritoriale, amplasamentul sirenelor, căile și zonele de 
evacuare) transmis de către Sistemul de Gospodărire a Apelor. 
 
   Art.3  Prezenta dispoziție  intră în vigoare la data de 10.08.2021 şi  va fi adusă la cunoştinţa 
persoanei desemnate la articolul 1 . 
   Art.4.  Prezenta dispoziție se comunică, în termenul prevăzut de lege cu:  Instituția Prefectului - 
Județul Bihor, Membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi Centrului operativ cu  
activitate temporară, Sistemul de Gospodărire a Apelor Bihor, Inspectoratul pentru Situații de urgenta 
“Crișana” a județului Bihor la dosarul CLSU 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 RO ȘIORI, 
 

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

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


