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DISPOZIŢIA Nr. 244
privind delegarea exercitării atribuţiilor corespunzătoare  Serviciului Voluntar pentru Situaţii de

Urgenţă al comunei Pădureni, judeţul Vaslui domnului Popov Sergiu- Lucian

Având în vedere:
- Referatul  nr. 5073 din 04.11.2021, întocmit de viceprimarul comunei Pădureni,

prin care propune delegarea exercitării atribuţiilor corespunzătoare  Serviciului
Voluntar  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  pentru  comuna  Pădureni,  judeţul  Vaslui
domnului  Popov Sergiu –Lucian ;

- prevederile art. 5, alin. (1) si art. 27, lit. f) din Legea nr. 481/08.11.2004 privind
protecţia civilă, cu modificarile şi completarile ulterioare;

-  prevederile  art.  32 si  art.  38,  alin.  (1)  din Legea nr.  307/12.07.2006  privind
apărarea împotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Prevederile  O.U.G  nr.  21/2004  privind  Sistemul  Naţional  de  Management  al
Situaţiilor de Urgenţă cu modificările şi completările ulterioare; 

- In temeiul  prevederilor art. 155  alin.(1) litera”d” , alin. (5) litera “a”  coraborate
cu cele ale art. 196  alin.(1) lit.b) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ
cu modificările şi completările ulterioare ;

Diaconu Temistocle ,primarul comunei Padureni, judeţul Vaslui

DISPUN:
               Art. 1 Se deleagă exercitarea  atribuţiilor corespunzătoare  Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă   domnului  POPOV SERGIU-LUCIAN  , funcţionar public de execuţie , consilier achizitii publice  din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pădureni, judeţul Vaslui ,  începând cu data prezentei
dispoziţii.  
               Art.2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de către persoana desemnată la Art. 1,
atribuţii prevăzute şi în fişa postului ;
              Art.3 - (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la
organul emitent.
                    (2) Împotriva masurilor dispuse, persoana nemultumita se poate adresa instantei de contencios
administrativ  sau,  dupa  caz,  instantei  judecatoresti  competente  potrivit  legii,  în  termen  de  6  luni  de  la
comunicarea soluţiei contestaţiei.
             Art. 4.   Prevederile prezentei  dispozitii abrogă Dispoziţia nr 192/2018.     
              Art.5  -  Prezenta dispozitie va fi comunicata persoanei nominalizate, compartimentului de specialitate,
potrivit competentelor legale, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vaslui  , precum si Institutiei Prefectului
judetului Vaslui, in vederea verificarii legalitatii.

                                                           Pădureni , 15 noiembrie 2021
          Primar,
Diaconu Temistocle                                                                                                        

  Contrasemnează
Secretar  general UAT PĂDURENI 

                                  Munteanu Mirela 
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Nr. . 5073 din 04.11.2021                                             SE  APROBA
                                                                                                      PRIMAR,

                                                                                               Diaconu Temistocle
 

R E F E R A T
privind delegarea exercitării atribuţiilor corespunzătoare  Serviciului Voluntar pentru Situaţii de

Urgenţă al comunei Pădureni, judeţul Vaslui domnului Popov Sergiu- Lucian

            Avand in vedere:
            - prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 481/08.11.2004 privind protecţia civilă,
cu modificarile şi completarile ulterioare;
            - prevederile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 307/12.07.2006 privind apărarea
împotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
            - necesitatea organizarii activitãtii in domeniul situatiilor de urgenta;

-    Atributiile acestui post sunt exercitate de  către domnul Mazilu Iulian , conform
Dispozitiei nr. 192 din 2018 , dar care nu poate exercita în mod corespunzător ,
propun aceste atributii domnului Popov Sergiu- Lucian , consilier achizitii publice
din cadrul Compartimetului Achizitii Publice , al comunei Pădureni începând cu
data de 1 noiembrie 2021.

          Ca urmare a celor prezentate mai sus propun delegarea atribuţiilor dlui. Popov
Sergiu- Lucian   - consilier  achizitii publice   in cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei  Pădureni  ,  judeţul  Vaslui  de  sef  al  Serviciului  Voluntar  pentru
Situatii de Urgenta la nivelul U.A.T. – Comuna  Pădureni ,  judetul Vaslui. 

             

Viceprimar, 
Pascal Costică
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