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DISPOZIŢIA Nr.13  
din  08. 02. 2021 

privind reactualizarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi Centrul Operativ 
al acestuia. 
 
               În conformitate cu  prevederile,  Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, 
art.10 lit.(a) , cu modificările şi completările ulterioare, a  O.U.G. nr. 21 / 2004 privind 
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 12 , a H.G.nr. 1491 / 2004, pentru aprobarea 
Regulamentului –cadru privind structura organizatorică,atribuţiile şi dotarea comitetelor 
şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, art. 2 lit. (e), art. 9 alin. (1),(2),(3),(4) şi 
lit.(d) 
            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 reactualizează Comitetului Local pentru 
Situaţii de Urgenţă şi Centrul Operativ al acestuia, în următoarea componenţă : 
 

1. ec. Kelemen Zoltán – primar - preşedinte 
2. Kerecsenyi Emeric – viceprimar – vicepreşedinte 

Membrii: 
3. Varga Sandor – secretar general al comunei 
4. Asa. Mate Francisc   –  post poliţie Rosiori 
5. dr. Farkas-Páll Zsuzsanna- medic de familie 
6. dr. Maga Ramona- medic de familie 
7. prof. Kerecsenyi Katalin  – director Şcoala Gimnazială “Jakó Zsigmond” 

Roşiori 
8. prof. Raţ Silvia – director  Şcoala Gimnazială nr. 1 Mihai Bravu 
9. Deac Sorin – Manager EcoKapa          
10. Toth Alexandru– consilier 
11. Kencse Irma – consilier 
12. Bolojan Florin-Mircea – consilier 
13. Kelemen Geza - consilier 
14. Nagy Zoltán jr. – consilier 
15. Borozsnyai Marta - consilier 
16. Varga Dezideriu Paul – asistent veterinar 
17. Szabo Zsolt – preot reformat 
18. Ianc Emanuel – preot ortodox 
19. Kondor Endre – preot reformat 
20. ing.Bacs Ladislau – consilier I principal /specialist topo 



 
                 
                
 
Consultanţi 
 
 

1. Hus Ştefan – şef formaţie – S.P.C. Diosig 
2. Blaga Dumitru  

 
Componenţă Centru Operativ 
 

1. Kerecsenyi Emeric – viceprimar 
2. ec.Mihale Ioana Alina – consilier I principal/ contabil 
3. ing.Csikai Cristina – consilier I principal/ Registru Agricol 

        

    Art.2. Cu data prezentei  dispoziții, având în vedere  fenomenele meteorologice 
periculoase care  s-ar putea manifesta, respectiv, secetă, căderi de grindină  care  
afectează culturile agricole, plantaţii, păşuni si fâneţe, cu efecte negative privind 
cantitatea si calitatea recoltelor obţinute  de producătorii agricoli din comuna Rosiori ,  
precum și a faptului că, constatarea pagubelor precum și întocmirea  procesului verbal 
de constatare, potrivit reglementărilor, se efectueaxă de Comitetul local pentru Situaţii 
de Urgenţă,  se nominalizează ca reprezentanți CLSU Rosiori care să procedeze la 
constatarea pagubelor precum și întocmirea  procesului verbal de constatare următorii 
membrii: 
  

o ec. Kelemen Zoltán – primar  
o Kerecsenyi Emeric – viceprimar  
o Varga Sandor – secretar general al comunei 
o ing.Bacs Ladislau –  consilier I principal/compartiment agricol 
o ing.Csikai Cristina – consilier I principal/ Registru Agricol 
o * - Toth Alexandru – consilier 

- Blaga Dumitru – consilier 
- Nagy Zoltán jr. – consilier 

 
* - Un consilier local, în funcție de localitatea componentă a comunei de unde se 

anunță calamitarea culturii. 

    Art.3.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 


