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ROMÂNIA 
JUDEȚUL HARGHITA 
COMUNA BRĂDEȘTI 
PRIMAR 

 

DISPOZIŢIA NR. 48/2020 
privind permanentizarea activității Centrului operativ pentru situații  

de urgență cu activitate temporară la nivelul U.A.T. BRĂDEȘTI și planificarea 
personalului  

 
Primarul comunei BRĂDEȘTI,  
 
Având în vedere: 

- Referatul șefului centrului operativ privind planificarea personalului pentru perioada de 
18.05.-15.06.2020; 

- Adresa nr. 2500570/18.05.2020 al Inspectoratului pentru Situații de Urgență “OLTUL” 
al Județului Harghita, prin care se solicită comunicarea planificării personalului în Centrul 
operativ la nivelul U.A.T. BRĂDEȘTI, înregistrată sub nr. 1522/18.05.2020; 

- Adresa nr. 7372/18.05.2020 al Instituției Prefectului-Județul Harghita privind aplicarea 
măsurilor stabilite prin Hotărârea nr. 25/18.05.2020 a Comitetului Național pentru Situații 
de Urgență privind propunerea unor măsuri necesare a fi aplicate pe durata stării de alertă 
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19 înregistrată sub nr. 
1513/18.05.2020, 

- Dispoziția primarului nr. 65/29.08.2017 privind actualizarea componenței Comitetului 
local pentru situații de urgență și a Centrului operativ pentru situații de urgență; 

 
În conformitate cu prevederile: 

- art. 5 alin. (1) lit. f), coroborat cu art.65 lit. b) din Legea nr. 55/2020 privind unele 
măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

-  art. 1 alin. (1) din H.G. nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile 
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, coroborat cu  art. 3 și art. 4 alin. (4) din Anexa nr. 1 -
“Măsuri pentru creșterea capacității de răspuns” la H.G. nr. 394/2020; 

- pct. 3 din Anexa la Hotărârea nr. 25/18.05.2020 a Comitetului Național pentru 
Situații de Urgență privind propunerea unor măsuri necesare a fi aplicate pe durata 
stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19; 

- art. 4 alin. (1) lit. b) și art. 44 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de 
Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare 
aduse prin Ordonanța de urgență nr. 68/2020 pentru modificarea și completarea 
unor acte normative cu incidență în domeniul managementului situațiilor de urgență 
și al protecției civile; 

- art. 155 alin. (1) lit. d) coroborat cu alin (5) lit. b), c) și art. 129 alin (7) lit. h) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
ultimele modificări și completări aduse prin O.U.G. nr. 61/2020 privind completarea 
Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ.  
 
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

DISPUN 
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Art.1. Pe durata stării de alertă declarată în condițiile legii se permanentizează 
activitatea Centrului operativ pentru situații de urgență cu activitate temporară la nivelul 
U.A.T. BRĂDEȘTI. 

Art.2. Pe durata stării de alertă planificarea personalului numit în Centrul operativ 

pentru situații de urgență cu activitate temporară la nivelul U.A.T. BRĂDEȘTI, este 
conform Anexei nr. 1, care constituie parte integrantă din prezenta dispoziție. 

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează personalul 
numit în Centrul operativ pentru situații de urgență cu activitate temporară la nivelul U.A.T. 
BRĂDEȘTI. 

Art.4 Prezenta dispoziție se comunică personalului Centrului operativ pentru situații 

de urgență cu activitate temporară la nivelul U.A.T BRĂDEȘTI, I.S.U. Harghita și 
Prefectului județului Harghita, în vederea exercitării controlului de legalitate.             

 

BRĂDEȘTI, la 18 mai 2020 
 
 

 PRIMAR 

                                                                                                BOKOR BOTOND 

                                                                                                          -L.S., ss.indescifrabilă- 

Contrasemnează, 
 SECRETARUL GENERAL al comunei Brădești 

BESENYEI-MOLNÁR Andrea-Beáta - ss.indescifrabilă - 

 
 
 
 



3 
 
ROMÂNIA  ANEXA nr. 1 la Dispoziția primarului nr. 48/2020  
JUDEȚUL HARGHITA 
COMUNA BRĂDEȘTI 
PRIMAR      
 
 
 
PLANIFICAREA PERSONALULUI NUMIT ÎN CENTRUL OPERATIV PENTRU SITUAȚII 

DE URGENȚĂ CU ACTIVITATE TEMPORARĂ LA NIVELUL U.A.T. BRĂDEȘTI, PE 
PERIOADA 18.05.2020.-15.06.2020 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BRĂDEȘTI, la 18 mai 2020 
 
 

 PRIMAR 

                                                                                                      BOKOR BOTOND 

                                                                                                              -L.S., ss.indescifrabilă- 

Contrasemnează, 
SECRETARUL GENERAL al comunei Brădești 
BESENYEI-MOLNÁR Andrea-Beáta - ss.indescifrabilă - 

 

18.05.-23.05.2020 Besenyei-Molnár Andrea-Beáta Secretar general 

24.05.-30.05.2020 Miklós Tímea Referent de specialitate 

31.05.-06.06.2020 Lukács Margit Consilier 

07.06.-13.06.2020 Sándor Margit Referent 

13.06.-15.06.2020 Besenyei-Molnár Andrea-Beáta Secretar general 
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