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-P R I M A R – 
 

      DISPOZIŢIE NR. 103/2016 
 
             Privitor la: desemnarea d-lui. POPESCU MARIUS ADRIAN în funcţia de şef al 
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Lăcusteni, începând cu data de 14.07.2016. 
 

  Primarul comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, Ing. BOCŞARU COSMIN,  

          Având în vedere referatul nr.1834/14.07.2016 întocmit secretarul comunei privitor la 
necesitatea numirii şefului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Lăcusteni; 
          În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 307/2006, privind 
apărarea împotriva incendiilor, ale art. 5 şi art. 12 alin. (1) şi (2) din O.M.A.I. 718/2005, pentru 
aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor 
voluntare pentru situaţii de urgenţă şi ale art.3 din O.M.A.I. nr.106/2007, pentru aprobarea 
Criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja 
cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva 
incendiilor, coroborate cu art. 63 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
          În temeiul art. 68 alin.(1) şi art. 115 alin (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, emit următoarea:                                  

                                         D I S P O Z I Ţ I E 

              Art. 1.(1). Începând cu data de 14.07.2016, se desemnează în funcţia de şef al 
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Lăcusteni, d-nul. POPESCU MARIUS ADRIAN, 
consilier în aparatul de specialitate al primarului. 
                         (2). Fişa postului va fi completată cu noile atribuţiuni conform anexei nr.1 anexă 
ce face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 
             Art. 2.  Începând cu data prezentei dispoziţii îşi încetează aplicabilitatea dispoziţia 
primarului nr. 49/24.03.2016. 
             Art. 3.  Prezenta dispoziţie se comunică Instituţiei Prefectului Judetului Vâlcea pentru 
controlul legalităţii, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea şi d-lui. POPESCU 
MARIUS ADRIAN, prin grija secretarului comunei.  

                                         
                                        Lăcusteni: 14.07.2016     

             P R I M A R, 
    Ing.  BOCŞARU COSMIN                                               AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                                                                                                               S E C R E T A R, 
                                                                                                          BRĂNESCU ADRIAN 
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