
 
           ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

    COMUNA PESTERA 

            PRIMAR 

D I S P O Z I T I E  

Privind stabilirea răspunderilor ce revin părţilor pe linia apărării împotriva incendiilor în cazul transmiterii 

temporare a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile /antrepriză 

 
Primarul comunei Pestera, Nicoleta Vrabie, având în vedere: 

- Prevederile  art. 9 din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; 

- prevederile art.5, lit. m) si art. 17, lit. (h) din Normele generale de apărare impotriva incendiilor, aprobate 

prin O.M.A.I. nr. 163/2007, 

- 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. Incepand cu data prezentei, contractele aflate in vigoare incheiate de Primaria Comunei Pestera privind 

transmiterea temporară a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile /antrepriză catre terti, vor fi 

completate prin act adiţional, cu răspunderile ce revin utilizatorilor privind apararea împotriva incendiilor. 

Art. 2. Actele adiţionale vor contine minimal obligaţiile şi răspunderile ce revin atat locatorilor cat si locatarilor 

(sublocatarilor), conform cu modelul prezentat in Anexa nr.1 la prezenta dispozitie. 

Art. 3. Viitoarele contracte de închiriere (subînchiriere) care se vor încheia cu diversi operatori economici, vor 

avea atasate la momentul semnarii acte aditionale conform cerintelor prezentei dispozitii. 

Art. 4. (1) Dna Nedelea Alis, in calitate de persoana care indeplineste prin cumul atribuţiile în domeniul 

prevenirii incendiilor din cadrul unitatii, va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.  

(2) In indeplinirea acestor responsabilitati, persoana nominalizata la pct. (1) va solicita suport personalului 

de specialitate din cadrul serviciului extern de prevenire si protectie cu care unitatea a aincheiat contract 

de prestari servicii de consultanta pentru domeniile securitatii si sanatatii muncii /prevenirii si stingerii 

incendiilor. 

Art. 5 – Prezenta dispoziţie se comunică prin intermediul secretarului: Instituţiei Prefectului Judeţului 

Constanţa şi persoanei insărcinată cu aducerea la indeplinire. 

            

            Primar,                                                                                       Peştera, 20.10.2021 

       Vrabie Nicoleta                                                                                        Nr.228 

Contrasemnează, 

Secretar general, 

  Preda Lenuta 


