
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA CERNĂTESTI 
PRIMAR  

DISPOZIŢIE 
 

privind desemnare agent de inundatii la nivelul comunei Cernătesti, jud. Buzău 
 

Având în vedere prevederile : 

- pct. 5.2.1.2  lit. c) din anexa la HG nr. 846/2021 pentru aprobarea strategiei Nationale 

de  

Management al riscului la  inundatii pe termen mediu si lung; 
 

- art. 12 , art. 17, art. 24 şi art. 33 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de  

Management al  Situațiilor de Urgență, cu modificările şi completările ulterioare ; 

- prevederile Ordinului comun al ministrului apelor si al ministrului afacerilor interne 

nr.  

459/78/2019  pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă 

generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii, 

secetă hidrologică, precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări 

accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră; 
 

- referatul nr. 1817./19.05.2021 întocmit de secretarul general al comunei Cernătesti, 

judeţul  

Buzău prin care se propune desemnarea agentului de inundatii la nivelul comunei Cernătesti, 

jud. Buzău; 
 

În temeiul art. 155 alin. (1) lit. d) și art. 196 alin. 1 lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 

Primarul comunei Cernătesti, judeţul Buzău emite prezenta  

DISPOZIŢIE: 
 

Art.1. (1) Se desemnează domnul Stoica Florin, sef serviciu SVSU, în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Cernătesti, jud. Buzău, ca agent de inundatii 

la nivelul comunei Cernatesti, jud. Buzău. 

(2) Desfasurarea acestei activităti constituie sarcină de serviciu, iar în executarea 

atributiilor domnul Stoica Florinva respecta prevederile legilor si actelor normative referitoare 

la activitatea de apărare împotriva inundatiilor. 
  

Art.2. Prezenta dispozitie poate fi contestata ăn termnenul prevazut de lage conform 

prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările si 

completările ulterioare.. 
 

Art.3. Prezenta dispoziţie va fi comunicată persoanelor şi autorităţilor interesate prin 

grija secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale şi va fi adusă la cunoştinţă public 

prin afişare la sediul Primăriei comunei Cernătesti şi pe site la adresa www.cernatesti.ro. 
 

PRIMAR, 
                                                        Petrache Mîrzea 



                                                                                                     
Contrasemnează : 

Secretar general al comunei, 
                                                                                                                            
Doru-Vasile Dumitrascu 

Cernatesti, 
Nr. 47/19.05.2021 

 


