
 
 

  
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAM Ţ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 

  
privind adoptarea unor măsuri de optimizare a capacităţii de apărare împotriva 

incendiilor în UAT VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
 
Consiliul Local Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere: 
-Expunerea de motive a doamnei Maria Petrariu, Primarul comunei Vînători 

Neamţ şi Raportul de specialitate 242/21.01.2016 al Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă privind adoptarea unor măsuri de optimizare a capacităţii de 
apărare împotriva incendiilor; 
 -Prevederile art.13, lit.b) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile art.14, lit.f) din OMAI 163/2007 privind aprobarea Normelor 
generale de aparare împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
          În temeiul art.36 alin.2 lit. d), alin.6 lit. a) punct 8, alin.9 şi art.45 din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1 Se aprobă următoarele măsuri de optimizare a capacităţii de apărare 
împotriva incendiilor: 
 

a) Verificarea mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor de la obictivele ce 
aparţin consiliului local 

Termen :     permanent 
Răspunde:   s.v.s.u Vinatori 
 

b) Verificarea instalaţiilor utilitare (electrice, sanitare, termice, gaze, etc.) de către 
persoane fizice/juridice autorizate. 

Termen :     permanent 
Răspunde.   s v s u Vinatori 
 

c) Verificarea întocmirii  organizarii apărării împotriva incendiilor pe locul de 
muncă; 

Termen :    permanent  
Răspunde:   cadru tehnic 
 

d) Verificarea respectării normelor de apărare împotriva incendiilor de către  
salariaţi; 

Termen :    permanent  



Răspunde:  cadru tehnic 
 

e) Verificarea modului de efectuare a instructajului periodic şi a consemnării 
acestora în fişele individuale ; 

Termen :     permanent 
 Raspunde  ; cadru tehnic      
               
 Art.2  Primarul comunei Vînători Neamţ  prin cadrul tehnic, se însărcinează cu 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, în condiţiile legii.  
 Art.3  Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 

Nr.17 
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 :-                                                                                               
 
 


