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DISPOZIŢIA

Nr.: 158 Data: 06.11.2020

DISPOZIŢIE
privind continuarea efectuării serviciului de permanență
la sediul Primăriei orașului Ghimbav, în perioada 07.11.2020 – 20.11.2020
PRIMARUL ORAŞULUI GHIMBAV,
Pentru instituirea și asigurarea serviciului de permanență la sediul Primăriei orașului Ghimbav,
Având în vedere:
- Prevederile art. 5, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 55 din 14.05.2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID – 19,
- Hotărârii de Guvern nr. 856 din 14 octombrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe
teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care
se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID19;
- Prevederile Ordinului nr. 736/2005 al ministrului afacerilor interne, privind instituirea
serviciului de permanență la toate primăriile din zona de risc în caz de iminența producerii
unor situații de urgență;
- Adresa Poliției Orașului Ghimbav nr.496296/04.11.2020, inregistrată la sediul primăriei sub
nr. 16011/04.11.2020,
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 03.07.2019, privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
D I S P U N E:
Art. 1. Începând cu data de 07.11.2020 pâna în data de 20.11.2020, la sediul Primăriei Ghimbav,
se continuă efectuarea serviciului de permanență;
Art.2. De luni până vineri, în timpul programului de lucru, permanența va fi asigurată de
personalul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al orașului Ghimbav;
Art.3. De luni până vineri, între orele 16.00-24.00, permanența va fi asigurată de personalul
Poliției Locale a orașului Ghimbav, în baza Graficului privind planificarea asigurării permanenței,
comunicat de șeful Poliției Orașului Ghimbav;
Art.4. În zilele de sâmbătă și duminică, precum și în zilele de sărbători legale, acordate de
legislația în vigoare, permanența se va asigura de către membrii COAT, prin apelarea telefonică a
acestora la numerele de telefon prezentate;
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Nr.
Numele și Prenumele
crt

Funcția în cadrul primăriei
orașului Ghimbav

Funcția în
cadrul C.O.A.T.

1

SZINATOVICI DAN

Secretar general- orașul Ghimbav

Șef

2

LEPĂDATU VELENTIN SORIN

Șef SVSU

Membru

3

CIRSTOLOVEAN NĂDĂLIN
ZEFIR

Contabil șef

Membru

4

BUTURĂ IOAN

Sef Serviciu Poliția Locală

Membru

5

HUDIȚĂ ANA-MARIA

Inspector

Membru

6

BÎZNA LILIANA

Consilier juridic

Membru

Art.5. Lista cuprinzănd persoanele din cadrul COAT, precum și datele de contact ale acestora, vor
fi afișate la sediul instituției, precum și pe site-ul primăriei Ghimbav;
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții, se insărcinează Poliția Locală, Serviciul
Voluntar pentru Situații de Urgență al orașului Ghimbav, precum și Centrul Operativ cu Activitate
Temporară;
Art.7. La data intrării în vigoare a prezentei dispoziții, orice prevedere contrară se revocă;
Art.8. Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim,
prin actul administrativ emis, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente, pentru
anularea actului, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim și repararea pagubei ce i-a fost
cauzată.

Elaborat în 5 exemplare:
1 ex Prefectura Braşov
1 ex Colecţie
1 ex Comunicare
1 ex Dosar
1 ex SVSU
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