
R O M Â N I A 
JUDEȚUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȚIBUCANI 
 

H O T Ă R Â R E 
privind adoptarea unor măsuri de optimizare a capacităţii de apărare  
împotriva incendiilor pe teritoriul comunei Ţibucani, județul Neamț 

 
    CONSILIUL LOCAL al comunei ŢIBUCANI, judeţul NEAMŢ, întrunit în şedinţa 
de ordinară din data de 31 ianuarie 2019; 

 Analizând referatul de specialitate nr. 199 din 14.01.2019 al Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă privind adoptarea unor măsuri de optimizare a capacităţii de apărare împotriva 
incendiilor pe teritoriul comunei Ţibucani, județul Neamț; 
          Având în vedere prevederile art.13 lit.b din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor, art. 14, lit. f din OMAI 163/2007,  
         Văzând Expunerea de motive înregistrată sub nr. 200 din 14.01.2019 prin care Primarul 
comunei Ţibucani, propune adoptarea unor măsuri de optimizare a capacităţii de apărare împotriva 
incendiilor pe teritoriul comunei Ţibucani, județul Neamț; 

Luând act de avizul comisiei de specialitate; 
          În temeiul art.38 alin.2 lit. „d”, alin.6 lit. „a” punct 8, alin.9 coroborat cu alin.1 litera „b” a 
art.120 -”,  ale  prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea privind administrația publică locală nr. 
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 - Se adoptă următoarele măsuri de optimizare a capacităţii de apărare împotriva 
incendiilor: 

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

Termen :     permanent 
Răspunde:   Şef S.V.S.U. 

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

Termen :     ori de câte ori este nevoie 
Răspunde:   personal autorizat, dupa 
caz 

c) Verificarea întocmirii  organizarii apărării împotriva incendiilor pe locul de muncă; 
Termen :     lunar 
Răspunde:   Şef S.V.S.U. 

d) Verificarea respectării normelor de apărare împotriva incendiilor de către  salariaţi; 
Termen :     lunar 
Răspunde:   Şef S.V.S.U. 

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

Termen :     lunar 
Răspunde:   Şef S.V.S.U. 

 
Art.2 - Primarul comunei Tibucani  prin cadrul tehnic Şeful S.V.S.U. se însărcinează cu 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, în condiţiile legii.  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ               CONTRASEMNEAZĂ 
      CONSILIER LOCAL,                             SECRETARUL COMUNEI, 

RUSU IOAN                             J U R I S T                     
                                         AMBROSĂ COCA 

                                                                                                                                                                                
Nr. 14 
Adoptată în ședința  ordinară din data de 31 ianuarie  2019 
Cu un număr de 13 voturi pentru, nici 1 vot împotrivă și nici 1 abţinere din totalul de 13 
consilieri în funcţie 
Redactat și Procesat C. Ambrosă 
31.01.2019 
Dos. ȘEDINȚĂ CONS. LOCAL 



 

 


