
 

    

 

 

 
 

             ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

    COMUNA PESTERA 

            PRIMAR 

DISPOZITIE 

privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor la 

nivelul Primăriei comunei Pestera 

 
Primarul comunei Pestera, Nicoleta Vrabie, având în vedere: 

- referatul întocmit de către compartimentul de specialitate al primarului,  

- prevederile art.19, lit. a) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederilor art.5, lit. a), art.6, lit. b), art.17, lit. a) din O.M.A.I. nr.163/2007 privind aprobarea Normelor 

Generale de Apărare Împotriva Incendiilor; 

      - prevederile art.155, alin.(1), lit.d) coroborat cu alin.(5), lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

- dispoziţiile art.243 alin.1 lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

În temeiul art.155, alin. (1), lit. e) coroborat cu art.196, alin.(1), lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

D I S P U N E: 
 

Art. 1 – Se aprobă modul de organizare şi şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor la 

nivelul Primăriei comunei Pestera, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art. 2 – Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă constă în: 

a) prevenirea incendiilor, prin luarea în evidenţă a materialelor şi dotărilor tehnologice care prezintă pericol 

de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot apărea şi a mijloacelor care le pot genera, precum şi prin 

stabilirea şi aplicarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor; 

b) organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor; 

c) afişarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor; 

d) organizarea salvării utilizatorilor şi a evacuării bunurilor, prin întocmirea şi afişarea planurilor de 

protecţie specifice şi prin menţinerea condiţiilor de evacuare pe traseele stabilite; 

e) elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de muncă, desfăşurarea propriu-zisă şi verificarea 

efectuării acesteia; 

f) marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscripţii ori 

mijloace de atenţionare. 

Art. 3 - Prezenta dispoziţie se comunică prin intermediul secretarului general: Instituţiei Prefectului 

Judeţului Constanţa, 

   

           Primar,                                                                                               Peştera, 12.05.2021 

    Vrabie Nicoleta                                                                                        Nr.113 

Contrasemnează, 

Secretar general, 

  Preda Lenuta 

 

 


