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DISPOZITIE
Privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea impotriva incendiilor in

cadrul Primariei Comunei Pestera.

Primarul comunei Pestera, Nicoleta Vrabie, având în vedere:
- prevederile art.l9, lit.a) si g din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu
modificările şi completărileulterioare; ,

- prevederilor art.5, lit.a), art.l7, lit.a) din O.M.A.I. nr.l63/2007 privind aprobareaNormelor Generale
de Apărare Împotriva lncendiilor;
- dispoziţiile art.243 alin.l lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completărileulterioare,

În temeiulart. 155, alin. (]), lit. e) coroborat cu art.]96, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr.57/20]9privind
Codul administrativ, cu modificărileşi completările ulterioare,

DISPUNE

Art. 1. In conformitate cu art. 25, lit. (c) si lit. (d) din O.MAl 163/2007 de aprobare aNormei generale
de apărare împotriva incendiilor, in cadrul Primariei Comunei Pestera se stabileste componenta
echipelor de interventie in situatie de incendiu, care sa asigure:

a) salvarea şi evacuareapersoanelor/bunurilorde valoare, pe timpul programului de lucru, precum
şi în afara programului;

b) utilizarea sau punerea în funcţiune a mijloacelor tehnice de stingere şi de limitare a propagării
incendiului ori efectuarea de manevre sau alte operaţiuni la instalaţiile utilitare şi, după caz, la
echipamentele şi utilaj ele tehnologice.

Art. 2. Echipele de interventie sunt constituite din salariatii institutiei si vor indeplini prin cumul

sarcinile conformprezentei dispozitii, astfel:

. Mocanu SilviuLeonard — Coordonatorulechipei de interventie;

' Nedelea Alis — ResponsabilPSI, persoana desemnata cu alarmareapersonalului existent la locul
de muncă şi a serviciilor de urgenţă;

' Capriceru Mariana Mirela — persoana desemnata cu acordareaprimului ajutor si organizarea
zonei de prim ajutor la locul de adunare, in situatie de evacuare;
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. Cobuz Constantin - persoana desemnata cu întreruperea alimentarii cu energie electrică,

inchidereabuteliilor cu gaz si evacuareabunurilor de valoare;

. Lungu Mihai, Oprea Constantin, Vranceanu Adrian — persoane desemnate cu utilizarea

stingătoarelor, salvarea persoanelor aflate in dificultate, evacuarea bunurilor de valoare,

înlăturare urmări calamităţi;

Art. 3. Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la locurile de munca se va efectua in

conformitatecu prevederile art. 21 — art.36 din O.MAI 163/2007 de aprobare aNormei generale

de apărare împotriva incendiilor si revine in responsabilitateaatat a conducatorului institutiei cat"

si a conducatorilor locurilor de munca. In indeplinirea acestor atributii, persoanele responsabile

vor beneficia de consultantadin partea manageruluide securitate angajat al serviciului extern de

prevenire si protectie. :—
(“(%

Art. 4. Organizarea apararii impotriva incendiilor in cadrul Primariei Comunei Pestera este prezentata
in Anexa nr.l la prezenta dispozitie;

Art. 5. Pe timpul nopţii şi în zilele de sărbători legale, când în incinta institutiei nu se desfasoara

activitati, lucrătorii Politiei Locale (angajati ai Primariei Comunei Pestera) au obligaţia de a

actiona (alertare structuri specializate si prima interventie), conform atribuţiilor de serviciu pe

care le au în acest sens.

Art… 6. La solicitarea coordonatorilor interventiei, membrii echipelor de interventie vor executa si alte

sarcini in afara celor precizate in prezenta dispozitie, asigurand suport colegilor din echipa in

vederea ducerii la indeplinire a actiunilor de stingere a incendiilor, evacuare şi salvare a

utilizatorilor construcţiei, evacuareabunurilormateriale de valoare, precum şi pentru înlăturarea
efectelor distructive provocate în caz de incendii, explozii sau accidente tehnice. De asemenea,
membrii echipelor de interventie nominalizati prin prezenta dispozitie vor asigura suport
serviciilor de urgenţă profesioniste (structurilor de răspuns) în cazul producerii situaţiilor de

urgenţă.

Art. 7. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţa persoanelor nominalizate la art.2 si se va reactualiza
ori de câte ori apar modificări în structura organizatoricăsau de personal a institutiei, luându-se

măsuri de completare a fişelor individuale ale posturilor cu responsabilitatile stabilite.

„Art.8. Prezenta dispoziţie se comunică prin intermediul secretarului general: Instituţiei Prefectului
Judeţului Constanţa,

Primar, Peştera, 30620”
VrabieNicoleta Nr. [5]

Contrasemnează,
Secretar general,
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Achizitii
Creion


