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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
 

Nr. 5 din 29.01.2009 
 
 

privind modul de organizare a apărării împotriva incendiilor în 
municipiul Roman 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Examinând expunerea de motive nr. 156 din 7.01.2009 întocmită de către 
Primarul municipiului Roman precum si referatul de specialitate nr. 157 din 
7.01.2009 întocmit de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă; 

Văzând avizul favorabil nr. 1 din 29.01.2009 al Comisiei de Administraţie 
Publică Locală, Sport si Turism, avizul favorabil nr. 5 din 29.01.2009 al 
Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 2052 din 29.01.2009 dat 
de Secretarul Minicipiului Roman ;  

Având în vedere prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor, ale O.M.A.I. nr. 163/2007 privind normele generale de 
apărare împotriva incendiilor,  ale O.M.A.I. nr. 712/2005 modificat şi completat 
prin O.M.A.I. nr. 786/2005 privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă; 

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. „a”, punctele 8 si 9, ale art. 
45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind 
administraţia publică locală ; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. l Se numeşte în funcţia de cadru tehnic cu atribuţii in domeniul 

P.S.I. dl. ing. Rotariu Remus. 
 

Art. 2 Controlul respectării normelor, dispoziţiilor si masurilor de prevenire 
si stingere a incendiilor la sediul consiliului local şi la clădirile aflate în 
administrarea acestuia,  se va efectua conform CAP ,,VII”  din O.M.A.I. nr. 
163/2007, privind normele generale de apărare împotriva incendiilor. 

 

Art. 3 Pe fiecare loc de muncă se vor afişa la loc vizibil: 
- instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor; 
- sarcinile ce revin salariaţilor pe linie de apărare împotriva incendiilor; 
- planurile de evacuare în caz de incendiu ; 
- organizarea activitatii de aparare impotriva  incendiilor. 
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Art. 4 Lucrările cu foc deschis si fumatul se vor executa în conformitate cu 

prevederile secţiunii a 2–a, art.  97 – 106 din O.M.A.I  nr. 163/2007 privind 
apărarea împotriva incendiilor şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 57 din 
23.04.2008. 

 

Art. 5 Instruirea personalului în domeniul situaţiilor de urgenţă se va face în 
conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 712/2005 modificat şi completat prin 
O.M.A.I. nr. 786/2005, responsabilitatea aplicării acestei dispoziţii revenind în 
totalitate cadrelor tehnice P.S.I. şi conducatorilor locurilor de muncă. 

 

Art. 6 Dotarea cu mijloace de stingere în caz de incendiu se face în 
conformitate cu prevederile O.M.A.I.  nr. 163/2007 privind apărarea împotriva 
incendiilor . 

 

Art. 7 Mentinerea in buna stare a instalatiilor si sistemelor de captare si 
scurgere la pamint a descarcarilor electrice atmosferice este obligatorie la 
constructii si instalatii , utilaje si echipamente tehnologice si se va face conform 
reglementarilor tehnice specifice. 

 

Art. 8 Intervenţia în situaţii de urgenţă este asigurată de Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ (Compania de 
Pompieri Roman) şi de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al 
municipiului Roman. 

 

Art. 9 Primarul Municipiului Roman prin Serviciul Public de 
specialiate va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri. 

 

Art. 10 Prezenta hotarire se va comunica potrivit legii, prin grija 
secretarului municipiului, autoritatilor si persoanelor interesate. 
 
 

     Preşedinte de şedinţă                                        Contrasemnează 
              Consilier,                                                           Secretar, 
Ec. Cristi Nicolaie AVRAM                          Jurist Gheorghe   CARNARIU 
 
 
                                                                                                          
 
 


