
 

R O M A N I A 

JUDETUL BACAU 

PRIMARUL COMUNEI ONCEȘTI 

 

D  I  S  P  O  Z  I  Ț  I  A 

NR. 115 DIN 08.10.2021  

 

privind desemnarea reprezentantului U.A.T. – Comuna Oncești in Comisia mixtă de verificare 

în teren a stocurilor și utilajelor cu care administratorii drumurilor de interes național, județean și 

local  vor interveni în perioada sezonului de iarnă, existente la nivelul Secției de Drumuri Naționale 

Bacău, Consiliului Județean Bacău și unităților administrativ-teritoriale din Județul Bacău 

 

 

 

 

         Primarul Comunei Oncești, Județul Bacău; 

         Având  în vedere: 

         - Proiectul de Dispoziție nr. 115/08.10.2021; 

         - Referatul secretarului general, înregistrat la nr. 263/08.10.2021, prin care propune desemnarea 

reprezentantului U.A.T. – Comuna Oncești în Comisia mixtă de verificare în teren a stocurilor și 

utilajelor cu care administratorii drumurilor de interes național, județean și local  vor interveni în 

perioada sezonului de iarnă; 

         - prevederile art. 24 din O.U.G. nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al 

Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare; 

         - prevederile art. 4, alin. (10, lit. b) și alin. (2), ale art. 5 , 6 și 19 din H.G. nr. 557/03.08.2016 

privind managementul tipurilor de risc; 

         În temeiul dispozițiilor  art. 155, alin. (1), lit. d) și alin. (5), lit. e), ale art. 196, alin. (1), lit. b), 

ale art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, emite următoarea 

 

D  I  S  P  O  Z  I  Ț  I  E: 

 

         Art. 1 - Se desemneaza dra PROSIE ALEXANDRA – angajat în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului Comunei Oncești, ca reprezentant al  U.A.T. – Comuna Oncești în Comisia 

mixtă de verificare în teren a stocurilor și utilajelor cu care administratorii drumurilor de interes 

național, județean si local  vor interveni în perioada sezonului de iarnă, existente la nivelul Secției de 

Drumuri Naționale Bacău, Consiliului Județean Bacău și unităților administrativ-teritoriale din Județul 

Bacău. 

 

         Art. 2 - Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii și se va comunica 

compartimentelor de specialitate, potrivit competențelor legale, persoanei nominalizate, persoanelor 

interesate, instituțiilor implicate, Consiliului Județean Bacău, precum și Institutiei Prefectului 

Județului Bacău in vederea verificării legalității. 

 

         Art. 3 – Reprezentantul Comunei desemnat în Comisie va aduce la îndeplinire prezenta 

dispoziție.  

 

 

 

                  PRIMAR,                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                     SECRETAR GENERAL, 

   PUTEANU MIHAI-MARINEL                                       OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 

 

 

 


