
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
HOTĂRÂRE 

                                                                        
 

privind modul de organizare a activităţii de apărare împotriva 
incendiilor în comuna Vînători Neamţ 

 
Consiliul Local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere : 
  Expunerea de motive prezentata de doamna Maria PETRARIU, Primarul comunei 
Vînători Neamţ şi Raportul de specialitate 350/28.01.2016 al Servicilui Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă; 
 -prevederile art. 13 lit. b) din Legea nr. 307/2006 privind apararea împotriva 
incendiilor, actualizata; 

-prevederile art. 14 lit.b) din OMAI nr. 163/2007 privind aprobarea Normelor 
generale de aparare impotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;  

-prevederile OMAI nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind 
instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă,cu modificările şi completările 
ulterioare;  

-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 modificările  şi completările ulterioare;        

 
HOTĂRĂŞTE:  

 
 
Art. l    : Domnul Florean Corneliu  va indeplini  atributiuni de aplicare, control si 

supraveghere a măsurilor de apărare împotriva incendiilor. 
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 . 
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 Vinatori Neamt 

Art.8 : Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate. 
 

Nr.15 
Din 26.02.2016 

Presedinte de şedinţă: 
Consilier, Vasile D. URSACHE 

 
                                                                                     Contrasemnează,                                                                                                                                             

                                                                                                       Secretar, 
                                                                                                     Alina Iuliana FLO Ş  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Total consilieri locali : 15                                                                                                                                                                              
   Prezenti : 15    
   Pentru   :   15               
   Împotriv ă:-  
   Abtineri :-                                                                                               
 

 
 


