ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 6 din 29.01.2009
privind numirea cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu
atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinind expunerea de motive nr. 152 din 07.01.2009 întocmită de către
Primarul municipiului Roman precum şi referatul de specialitate nr. 153 din
07.01.2009 întocmit de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;
Văzând avizul favorabil nr. 2 din 29.01.2009 al Comisiei de Administraţie
Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 6 din 29.01.2009 al Comisiei
Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 2052 din 29.01.2009 dat de
Secretarul Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile art. 13, lit. „k” din Legea nr. 307/2006 privind
apărarea împotriva incendiilor, precum şi cele ale art. 14, lit. „h” din O.M.A.I. nr.
163/2007;
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. „a”, punctele 8 şi 9, ale art. 45
precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind
administraţia publică locală ;

HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se numeşte domnul Rotariu Remus în funcţia de cadru tehnic cu
atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.
Art.2 Cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor
are următoarele obligatii principale :
a) elaborează programele de optimizare a capacităţii de apărare împotriva
incendiilor;
b) face propuneri de reglementări tehnice şi organizatorice a activităţii de
apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;
c) controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea
împotriva incendiilor, în cadrul Municipiului Roman ;
d) elaborează şi supune spre analiză primarului, raportul anual de evaluare
a nivelului de apărare împotriva incendiilor din domeniul de activitate;
e) elaborează şi înaintează spre aprobare programe de informare şi educaţie
specifică.

Art.3 Primarul municipiului Roman prin Serviciul Public de specialitate va
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4 Prezenta hotarire se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului, autoritatilor si persoanelor interesate.
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