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PRIMAR

DISPOZITIE
Privind numirea persoaneicare indeplinesteprin cumul atributiileprivindapararea impotriva incendiilor in

cadrul PrimarieiComunei Pestera.

Primarul comunei Pestera, Nicoleta Vrabie, având în vedere:
— prevederile art.l2, alin.(l)si(2), art.l9, lit.a) şi art. 27, alin (1) din Legea nr.307/2006privind apărarea
împotriva incendiilor, cu modificările şi completărileulterioare;
- prevederile art.l7, lit. i) din O.M.A.I. nr.l63/2007 privind aprobareaNormelor Generale de Kpărare
Împotriva Incendiilor;
- prevederile art.3 din Anexa la O.M.A.I. nr.lO6/2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a
consiliilor locale si operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau
personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
- prevederile art.155, alin.(l), lit.d) coroborat cu alin.(S), lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completărileulterioare,
- dispoziţiile art.243 alin.1 lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completărileulterioare,

În temeiul art.]55, alin. (]), lit. e) coroborat cu art.]96, alin. (]), lit. b) din O.U.G. nr.57/20]9privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE
Art. 1. Se nominalizează dna. Nedelea Alis, consilier superior in cadrul CompartimentuluiSSM, PSI,

Situatii de Urgenta, persoana care va indeplini prin cumul atributiile in domeniul prevenirii si
stingerii incendiilor la nivelul Primariei Comunei Pestera;

Art. 2. Persoana nominalizata la art.1, are următoarele atribuţii:

a) elaborează şi participă la aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor la nivelul unităţii;

b) propune includerea în bugetele unităţii, a fondurilor necesare organizării activităţii de apărare
împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi
echipamentelor de protecţie specifice;

c) îndrumă şi controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în cadrul unitatii;

d) prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situaţia impune, raportul de evaluare a capacităţii
de apărare împotriva incendiilor;

e) organizează si asigură instruirea salariaţilor din unitate (instructaj introductiv general si in anumite
cazuri instructajul periodic) conform OMAI 712/2005 si a OMAI 786/2005 privind cunoaşterea si



b)

Art. 4.

d)

Art. 5.

Art. 6.

respectarea normelor de PSI, însuşirea caracteristicilor mijloacelor de stingere din dotare si a modului

de ihncţionareacestora, coordoneaza activităţile practice de intervenţie.

In caz de incendiu sa'u situaţii de urgenţă, are următoarele atribuţii:

participă, după caz, în comisiile pentru analiza cauzelor producerii unor incendii/explozii sau a altor

evenimente cu risc major asociat;

urmăreşte şi controlează realizarea în termen a măsurilor stabilite în procesele verbale de cercetare a

incendiilor sau altor evenimente şi informează conducerea unităţii asupra nerealizării acestora,

propunând măsuri;

In cazul unor activităţi de modernizare, extindere sau construcţie de noi obiective, are următoarele

responsabilitati:

urmăreşte şi verifică cuprinderea în proiecte a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor

prevăzute în norme sau face propuneri pertinente;

pe baza studiului documentaţiilor de proiectare, participă la şedinţele de avizare prezentând

observaţii, propuneri pentru completarea acestora;

urmăreşte ca, la contractarea noilor instalaţii şi utilaje, să ceară asigurarea tuturor măsurilor de P.S.I.,

aşa cum sunt ele prevăzute în actele normative aflate în vigoare.

participă în calitate de membru sau consultant de specialitate al comisiei, la recepţia obiectivelor noi

care urmează să fie puse în funcţie, sesizând lipsa unor măsuri de P.S.I., care pot afecta securitatea

personalului şi instalaţiilor respective;

In indeplinirearesponsabilitatilorenumeratemai sus, persoananominalizata la art. 1 va beneficia
de consultanta din partea manageruluide securitate angajat al serviciului extern de prevenire si

protectie cu care unitatea a incheiat contract de prestari servicii.

Prevederileprezentei dispoziţii vor fi insusite si puse in aplicare de catre persoana nominalizata.

Art.7- Prezenta dispoziţie se comunică prin intermediul secretarului general: Instituţiei Prefectului
Judeţului Constanţa,

Primar, Peştera, aaa—2021
VrabieNicoleta Nr. Ase-%

Contrasemnează,
Secretar general,
\Preda Lenuta

Achizitii
Creion


