
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA PESTERA

PRIMAR

DISPOZITIE
Privind colectarea, depozitarea si evacuarea deseurilor combustibile si a ambalajelor in spatiile

administrate de Primaria Comunei Pestera.

Primarul comunei Pestera,Nicoleta Vrabie, având în vedere:
- prevederile art.l9, lit. a) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi
completărileulterioare;
: prevederilorart.5, lit.a art. 1 7, art.87 dinO.M.A.I. nr. 163/2007 privindaprobareaNormelor Generale de Apărare
Impotriva Incendiilor;

„

- prevederileart. 10(2) din OMAI nr. 166/2010 pentru aprobareaDispozitiilorgeneraleprivind apararea împotriva
incendiilor la constructii si instalatiileaferente
- prevederileart. 1 55, alin.(l), lit.d) coroboratcu alin.(5), lit.b) din O.U.G. nr.57/2019privindCodul administrativ,
cu modificările şi completărileulterioare,
- dispoziţiileart.243 alin.l lit.adin 0. U. G. nr.57/20]9privind Coduladministrativ,cu modificărileşi completările
ulterioare,

În temeiul art.]55, alin. (1), lit. e) coroborat cu art.]96, alin. (]), lit. b) din O.U.G. nr.5 7/20]9 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE
Art. 1. In spatiile administrate de Primaria Comunei Pestera nu se vor distruge prin ardere deseurile si

ambalaj ele combustibile;

Art. 2. Deseurile combustibile si ambalajele utilizate ori rezultate in urma desfasurarii activitatilor se
colectează in cosuri si se evacueazadin cladire la terminareaprogramului in pubele /containerespecial
destinate.

Art. 3. Prin prezenta dispozitie se stabilesc deseurile, reziduurile si ambalajele combustibile ce prezintă
pericol de incendiu sau de explozie după cum urmeaza : ambalaje de hârtie, lemn, carton, plastic,

recipiente pentru produse inflamabile, etc. Toate aceste deseuri /ambalaje se vor colecta separat de
celelalte deseurimenajere.

—

Art. 4. Pentru supravegherea gestionarii si a colectării deşeurilor /ambalajelor in conformitate prevederile
prezentei dispozitii, se nominalizeazadnaCasandra Irina capersoanaresponsabila, luandu-semasuri
de completare a fisei postului cu atribuţiile stabilite mai sus.

Art. 5. Prezenta dispozitie va fi dusa la indeplinire de către persoana nominalizata la Art. 4. De asemenea,
intreg personalul salariat al unitatii va fi instruit cu prevederile prezentei dispozitii in vederea
respectarii cu strictete a masurilor stabilite.

Art. 6 — Prezenta dispoziţie se comunică prin intermediul secretarului general: Instituţiei Prefectului Judeţului
Constanţa,

Primar, Peştera, 306-202/
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