
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
 
 

privind numirea cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în 
domeniul apărării împotriva incendiilor  

 
 

Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ ; 
Având în vedere: 
-Expunerea de motive a Primarului comunei Vînători Neamţ, înregistrată sub nr. 

224 din 21.01.2016; 
-Raportul de specialitate al SVSU, înregistrat sub nr.224/20.01.2016; 
 -prevederile art. 12 si art. 13 lit. b din Legea nr. 307/2006 privind apararea 

împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
-prevederile art. 14, lit. h din Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr. 

163/2007 privind aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor 
-prevederile Ordinului Ministerului Administratiei si Internelor nr. 712/2005 pentru 

aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de 
urgenţă, actualizat;  

-prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (6) lit.a pct. 8 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
  În temeiul art. 45  alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificarile  si completarile ulterioare;        
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 

 Art.1 Se numeşte prin cumul de funcţii domnul Florean Corneliu în funcţia de 
cadru tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. 
 Art.2  Cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor are 
următoarele atribuţii principale: 
a) elaborează programele de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;  
b) face propuneri de reglementări tehnice şi organizatorice a activităţii de apărare 
împotriva incendiilor în domeniul specific;  
c) controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea împotriva 
incendiilor, în cadrul primariei Vinatori Neamt;  
d) elaborează şi supune spre analiză primarului, raportul anual de evaluare a nivelului de 
apărare împotriva incendiilor din domeniul de activitate;  
e) elaborează şi înaintează spre aprobare programe de informare şi educaţie specifică.  
 Art.3  Domnul Florean Corneliu se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri, în condiţiile legii.  



 Art.4  Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate. 

   
Nr.14 
Din 26.02.2016 

Preşedinte de şedinţă: 
Consilier, Vasile D. URSACHE 

 
 

                                                                            Contrasemnează,                                                                                                              
                                                                                                         Secretar,                                     
                                                                                                Alina Iuliana FLO Ş 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Total consilieri locali : 15                                                                                                                                                                              
   Prezenti :    15 
   Pentru   :    15                
   Împotriv ă: - 
   Abtineri :   -                                                                                                                                                  



 


