
  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 7 din 29.01.2009 

 
privind adoptarea unor măsuri de optimizare a capacităţii de apărare 

împotriva incendiilor pe teritoriul municipiului ROMAN 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

Examinind expunerea de motive nr. 154 din 07.01.2009 întocmită de către 
Primarul municipiului Roman precum si referatul de specialitate nr. 155 din 
07.01.2009 întocmit de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă ; 

Văzând avizul favorabil  nr. 3 din 29.01.2009 al Comisiei de Administraţie 
Publică Locală, Sport si Turism, avizul favorabil nr. 7 din 29.01.2009 al Comisiei 
Juridice, precum si avizul pentru legalitate nr. 2052 din 29.01.2009 dat de 
Secretarul Minicipiului Roman ;  

Având în vedere prevederile art. 13, lit. „b” din Legea nr. 307/2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor, precum şi ale art. 14, lit. „f” din O.M.A.I. nr. 
163/2007; 

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 publica locala ; 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
        Art.1 Se adoptă urrmătoarele măsuri de optimizare a capacităţii de apărare 
împotriva incendiilor: 
 

a) Verificarea mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor de la 
obiectivele ce aparţin consiliului local. 

                                                                  Termen : permanent     
                                                                  Răspund : administratori  

 

b) Verificarea instalaţiilor utilitare (electrice, sanitare, termice, gaze, etc.) de 
către persoane fizice/juridice autorizate. 

                                                                 Termen : permanent    
                                                                  Răspunde : Directia Tehnica 

 

c) Verificarea întocmirii  organizarii apărării împotriva incendiilor la locul de 
muncă si a planurilor de evacuare a persoanelor in caz de incendiu . 

                                                                  Termen : permanent 
                                                                  Răspunde : cadru tehnic PSI 



  

 
 

d) Verificarea respectării normelor de apărare împotriva incendiilor de către  
salariaţi; 

                                                                 Termen : permanent 
                                                                      Răspund : administratori, cadru tehnic 
                                                                                 P.S.I. 

 

e) Verificarea modului de efectuare a instructajului periodic şi a consemnării 
acestuia în fişele individuale; 

                                                                Termen :  permanent 
                                                                     Răspunde : Conducator  unitate, cadru 
                                                                                  tehnic P.S.I. 
 

f) Mentinerea in stare de functionare a hidrantilor stradali si existenta apei la 
presiune corespunzatoare; 

                                                                Termen :  permanent 
                                                                     Raspunde : muncitor Protectie Civilă, 
                                                                                     S.C. Apaserv S.A. Piatra 
                                                                                   Neamţ; 
 

     g) Dotarea cu instalatii de protectie impotriva trasnetului si prize de pamint; 
                                                                Termen : Decembrie 2009 
                                                                Raspunde : Directia Tehnica,cadru 
                                                                                   tehnic P.S.I.    
 

       Art.2 Primarul municipiului Roman prin cadrul tehnic PSI,  va aduce la 
îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 
 

       Art.3 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 
 
 


