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Privind emiterea instructiunilor de apărare împotriva incendiilor si stabilirea atributiilor salariatilor
' la locurile de munca

Primarul comunei Pestera,Nicoleta Vrabie, având în vedere:
_ .

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

completărileulterioare;
- prevederile art.17, lit.b) art. 33 si art. 34 din O.M.A.I. nr.l63/2007 privind aprobareaNormelor Generale de

Apărare Împotriva lncendiilor;
— prevederile art.155, alin.(l), lit.d) coroborat cu alin.(5), lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ,cu modificările şi completărileulterioare,
— dispoziţiileart.243 alin.1 lit.a din O.U.G. nr.57/2019privindCodul administrativ,cumodificările şi completările
ulterioare, ' î“ ,»
În temeiul art.]55, alin. (1), lit. e) coroborat cu art.]96, alin. (]), lit. b) din O.U.G. nr.57/2019privind “Codul

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE
Art. 1.- În scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a incendiilor şi asigurării intervenţiei operative
pentru limitarea şi stingerea incendiilor, în vederea evacuării, salvării şi protecţiei persoanelor periclitate,
protejării bunurilor şi mediului împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă determinate de incendii, in cadrul
PrimarieiComunei Pestera se stabilescurmatoarele instructiuni de aparare impotriva incendiilor, conformAnexa
nr.1 la prezenta dispozitie.
Art. 2. Fiecare salariat va avea la locul sau de munca, următoarele obligaţii principale:
a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de

conducătorul instituţiei;
b) să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit

instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de Conducătorul instituţiei;

c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare
împotriva incendiilor;

(1) să comunice, imediatdupă constatare, conducătoruluilocului demuncă orice încălcare a normelorde apărare
împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilitede acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice
defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;

”

e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de conducerea unitatii, după caz, respectiv cu responsabilul psi, în
vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

f) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui pericol
iminent de incendiu;

g) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiilede care are cunoştinţă, referitoare la producerea
incendiilor.

Art. 3. Prevederileprezentei dispozitii vor fi aduse la cunostinta si vor fi respectate de intregpersonalul angajat
al institutiei.

Art. 4 — Prezenta dispoziţie se comunică prin intermediul secretarului general: Instituţiei Prefectului Judeţului
Constanţa, <

Primar, Peştera, J 05' 202/
Vrabi Nr. &?

Contrasemnează,
Secretar general,%


