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ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

CO MUNA LECHINT A 
PRIMAR 

DISPOZITIE 
privind modificarea ~i completarea Regulamentul de organizare, atributiile ~i functionarea 

Comitetului local pentru Situatii de Urgenta ~i a Centrului operativ, prevazut 'in Anexa nr.3, la 
Dispozitia primarului comunei Lechinta nr.5 din 20.01.2021, privind reactualizarea structurilor 
pentru situatii de urgenta la nivelul Comunei Lechinta precum ~i aprobarea Regulamentului de 

Organizare ~i Functionare a acestora. 

Primarul Comunei Lechinta,judetul Bistrita-Nasaud; 
A vand in vedere: 

-Referatul fotocmit de catre secretarul general al Comunei Lechinta, 'inregistrat sub 
nr.9161 din 09/12/2022,prin care prin care propune modificarea ~i completarea Anexei nr.3 -
Regulamentul de organizare, atributiile ~i functionarea Comitetului local pentru Situatii de Urgenta 
si a Centrului operativ la Dispozitia nr.5 din 20.01.2021 , 

-circulara nr. IE 25944 din 25.11 .2022, privind foaintarea radiogramei secretarului de stat din 
Ministerul Afacerilor interne, nr. 26370 din 17.11.2022 privind prevederile Hotararii Guvernului nr. 
563/2022,inregistrata la primaria comunei Lechinta sub nr. 8961/29.11 .2022; 

-prevederile Anexei nr.3 la Dispozitia primarului comunei Lechinta nr.5 din 20.01.2021, 
privind reactualizarea structurilor pentru situatii de urgenta la nivelul Comunei Lechinta precum §i 

aprobarea Regulamentului de Organizare ~i Functionare a acestora; 
In confonnitate cu: 
-prevederile art.4 alin.(l) lit.b) ~i urmatoarele din Hotararea Guvernului Romaniei nr. 

557/2016 din 3 august 2016, privind managementul tipurilor de rise; 
-prevederile art.21 din Ordinul 459/2019, pentru aprobarea Regulamentului privind 

gestionarea situatiilor de urgenta generate de fenomene hidro meteorologice periculoase avand ca 
efect producerea de inundatii, seceta hidrologica, precum §i incidente/accidente la constructii 
hidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile de apa §i poluari marine in zona costiera*); 

-prevederile art. 12 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 21/2004 privind Sistemul 
National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata prin Legea nr. 15 diri 28.02.2005, pentru 
aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de 
Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile ulterioare; 

-prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. l 076 din 04.10.2021, pentru aprobarea 
Planului national integrat 111 domeniul energiei ~i schimbarilor climatice 2021 - 2030; 

-prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.563/2022, pentru constituirea, organizarea ~i 
functionarea Comitetului interministerial privind schimbarile climatice; 

-prevederile art. 59 ~i art. 60 din Legea nr.24/2000, republicata, cu modificarile ulterioare, 
privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 

In temeiul dispozitiilor art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. b) ~i e), art. 196 alin. (1) lit. b), din 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
privind Codul administrativ; 

DISPUN: 



( 

Art.1. Se modifica ~i completeaza Rcgulamentul de organizare, atributiile ~i functjonarea 
Comi lclului local penlru Situatii de Urgenta si a Centrului operaliv, prevazut in Ancxa nr.3,din 
Dispozitia primarului comunei Lechinia nr.5 din 20.01.2021, privind reactualizarea structuri lor 
pentru situa\ii de urgenta la nivelu l Comunei Lechinta precum ~i aprobarea Regulamcntului de 

Organizare ~i Functionare a acestora ,cu atributii privind adaptarca local~ la schimbari le climatice 
acestea fiind urmatoarele: 

I. Accesarea programelor nationale de TmbunaHi\ire a cali~tii mediului prin real izarea de 
spa~ii vcrzi 1n localitati ; 

2. t\cccsarea programclor privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizcaza energie 
regenerabila; 

3. Con~Lientizarea populatiei privind posibilitatea achizitionarii de autoturismc clectrice; 
4. Reducerea cantitatii de de~euri biodegradabile depozitate; 
5. Cre~lerea ratei de reciclare a de~euri lor din ambalaje; 
6. Tnterzicerea depozitarii materialelor reciclabile precum: mase plastice, metale, sticla, haitie 

~i carton; 
7. Cre~terea gradului de colectare scparata a de~euri lor reciclabile pe trei frac~ii (hartie ~i 

cation, plastic ~i metal ~i sticla); 
8. Con~tientizarea populatiei privind activitatile de gestionare adecvata a tercnurilor agricole 

111 scopul adaptarii la efcctele schimbarilor climatice, Tn baza Programului National de Dezvoltare 
Rurala; 

9. ldentificarea ~i includerea 111 fondul forcstier a vegetapei forestiere care indepline~te 
condipile de 1ncadrare ca padure; 

10. Promovarea masurilor pentru unpadudrea terenurilor degradate; 
11. Modemizarea sistemelor de alimentarc cu apa, apa menajera ~i colectarea de~eurilor 

solide." 

Art.2. Regulamentul de organizare, atributii le ~i functionarea Comitetului local pentru Situatii 
de Urgenta si a Centrului operativ, astfcl modificat ~i completat, confonn at1. ldin prezenta, este 
prevazut 'tn anexa, ~i face parte integranla din prezenta dispozitic. 

Art.3.Cu data emiteri prczentei cl ispozipi, se abroga t\nexa nr.3 - RegulamcntuJ de 
organizare, atributii le ~i funciionarea Comitetul ui local pentru Situatii de Urgenta si a Centrului 
operativ la Dispozitiei nr.5 din 20.0 1.202 l, privind reactualizarca structurilor pcntru situatii de 
urgenta la nivelul Comunci Lechinta precum ~i aprobarea Regulamcntu lui de Organizare ~i 
Functionarc a acestora. 

Art.4. Prezenta dispozitie se comunica cu: 
- I nstitutia Prefectului j udetu lu i Bistriia-Nasaud; 
- lnspectoratul .ludetcan pcntru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud; 
- Serviciului Voluntar pentru ituatii de Urgentaal comunei Lcchinta, 

PRIMAR 
Ing.Florian Rnr~ o-Danicl 

Nr. 366 
Din 09.12.2022 




