ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOLJEŞTI
617160 - DOLJEŞTI, Tel/fax 0233/780.514, 0233/780756; 0233/780757
adresa de internet: www.primariadoljesti.ro;
e-mail: primcomdoljesti@yahoo.com
HOTĂRÂREA
nr. 28 din 31 martie 2009
privind modul de organizare a apărării împotriva incendiilor în comuna
Doljeşti
Consiliul Local al Comuinei Doljeşti, judeţul Neamţ;
Având în vedere prevederile:
- art.36 alin.2 lit. „d”, alin.6 lit. „a” punct 8, alin.9, din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- OMAI 163/2007 privind normele generale de apărare împotriva
incendiilor;
- O.M.A.I. 712/2005 modificat şi completat prin O.M.A.I. 786/2005, privind
instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă;
- OMAI 106/2007 privind obligativitatea angajării unui cadru tehnic în
domeniul apărării împotriva incendiilor, în temeiul art. 13, lit, b din legea
307/2006;
În temeiul art.45 alin. (1), coroborat cu alin.1 litera „b” a art.115 din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. l._
Domnul ADOCHIŢEI GHEORGHE va îndeplini funcţia de
cadru tehnic cu atribuţiuni de prevenire si stingere a incendiilor care va îndeplini
prin cumul aceste atributiuni de aplicare, control si supraveghere a măsurilor de
apărare împotriva incendiilor, cu alte sarcini de serviciu.
Art. 2._Controlul respectării normelor, dispoziţiilor si masurilor de prevenire
si stingere a incendiilor la sediul consiliului local şi la clădirile aflate în
administrarea acestuia, se va efectua conform CAP VII din OMAI 163/2007, privind
normele generale de apărare împotriva incendiilor.
Art. 3._Pe fiecare loc de muncă se vor afişa la loc vizibil: instrucţiunile de
apărare împotriva incendiilor; sarcinile ce revin salariaţilor pe linie de apărare
împotriva incendiilor; planurile de evacuare în caz de incendiu; organizarea
stingerii incendiilor.
Art. 4._Lucrările cu foc deschis si fumatul se vor executa în conformitate cu
prevederile secţiunii a 2-a, art. 97-106 din OMAI 163/2007 privind apărarea
împotriva incendiilor şi conform Hotărârii consiliului local nr. 69/17.12.2008.
Art. 5._ Instruirea personalului în domeniul situaţiilor de urgenţă se va face
în conformitate cu prevederile O.M.A.I. 712/2005 modificat şi completat prin
O.M.A.I. 786/2005, responsabilitatea aplicării acestei dispoziţii revenind în

totalitate cadrului tehnic şi şefilor locurilor de muncă.
Art. 6._ Dotarea cu mijloace de stingere în caz de incendiu se face în
conformitate cu prevederile OMAI 163/2007 privind apărarea împotriva
incendiilor .
Art. 7._ Intervenţia în situaţii de urgenţă este asigurată de Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ şi de Serviciul
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Doljeşti.
Se va încheia convenţia de intervenţie între consiliul local al comunei şi
cel care care are constituit SVSU dotat cu autospecială de intervenţie.
Art. 8._Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează
Primarul comunei Doljeşti.
Art. 9._ Prezenta hotărâre va înaintată de secretarul comunei:
- Prefectului judeţului Neamţ;
- Primarului comunei Doljeşti;
- Compartimentelor contabilitate, cadastru, registru agricol.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
FARCAŞ MIHAI

Contrasemnează,
SECRETAR,
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Notă:

1. Consilieri prezenţi 15 din totalul de 15 consilieri ce formează consiliul local.
2. Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 15 voturi pentru.

