
ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNA MOACSA 
' 

PRIMAR 

DISPOZITIA NR. ·1' q /2020 • 
privind desemnarea domnului Korodi Zoltan Barna in calitate de inspector de 

pro.tecfie civila la nivelul comunei Moac~a 

Primarul Comunei Moac~a, judetul Covasna; 
Avan&in vedere Referatul nr. 1.885/15.10.2020 al secretarului general al comunei 

Moac~a privind desemnarea inspectorului de protectie civila in cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Moac~a; 

Avand in vedere : 
prevederile art. 13 alin. (3) lit. "d", alin. (5) din Legea nr. 481/2004 privind Proteqia civila, 

republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
prevederile art. 155 alin. (1) lit. "d", alin. (5) lit. ,,b ,., din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
In temeiul art. 196 alin. (1), lit. ,,b,, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

DISPUNE 

Art. 1. - Domnul Korodi Zoltan Barna consilier in cadrul Compartimentului 
agricol, se desemneaza inspector de protectie civila la nivelul comunei Moac~a, 
judetul Covasna, cu urmatoarele atributii principale: 
a) elaboreaza ~i revizuie~te ori de cate ori se impune, planurile de prevenire ~i 
inteventie la situatii de urgenta; 
b) informeaza primarul despre producerea unor situatii de urgenta, urmare~te 
aplicarea masurilor dispuse de catre acesta ~i pune la dispozitia acestuia ~i a structurii 
responsabile, datele necesare comunicarii publice; 
c) ~erifica periodic starea de functionarea ~i pune in functiune sirena de protectie 
civila, in situatiile in care se impune; 



d) asigura functionalitatea Adaposturilor publice de protectie civila existente pe 
teritoriul comunei; 
e) colecteaza date referitoare la prognozele de producere a unor fenomene . 
meteorologice periculoase ~i aparitia unor factori ce pot produce dezastre, analizeaza ~i 
formuleaza propuneri in vederea includerii lor in planurile de prevenire ~i inteventie 
pentru limitarea ~i inlaturarea urmarilorilor intemperiilor, calamitatilor ~i catastrofelor; 
f) asigura functionalitatea secretariatului tehnic al Centrului operativ cu activitate 
temporara pentru situatii de urgenta a comunei sub coordonarea primarului, in 
calitatea sa de pre~edinte al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta; 
g) informeaza populatia comunei asupra surselor de rise ce pot genera situatii de 
urgenta, a masurilor preventive ce trebuiesc luate, precum ~i a modului de comportare 
in astfel de situapi, prin toate mijloacele legale; 
h) alte atributii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotarari ale 
Consiliului Local ~i dispozitii ale primarului. 

Art. 2. - F~a postului persoanei desemnate va fi suplimentata cu atribupile cuprinse la art. 
1 din prezenta dispoziµe. 

Art. 3. - Prezenta dispoziµe poate fi contestata conform prevederilor Legii m. 544/2004 
privind contenciosul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Art . . 4. - Prezenta se comunica prin grija secretarului general al comunei Moac~a 
Instituµei Prefectului Covasna, d-lui Korodi Zoltan Barna pentru aducerea la indeplinire 
~i se publica pe site-ul primariei www.moacsa.ro. 

Moac~a, la / p · lo . 2020 

PRIMAR CONTRASEMNEAZA. 
Secretar general al comunei 

Fiilop-Fuer M. Zelinda 


