ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD
COMUNA ŞINTEREAG
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea
Regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice
domeniului public şi privat al comunei Şintereag
Consiliul local al comunei Şintereag, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.09.2010, în prezenţa a 12 consilieri,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Şintereag nr.I.6/2967 din
25.08.2010;
- raportul nr.I.6/3070 din 03.09.2010 al compartimentului urbanism din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Şintereag, întocmit de
doamna Rus Zamfira– referent de specialitate, cu privire la aprobarea
Regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice
domeniului public şi privat al comunei Şintereag;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local
Şintereag pentru buget, finanţe, comerţ şi servicii publice, administrarea
domeniului public şi privat, înregistrat cu nr.I.9/3338 din 28.09.2010;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului local
Şintereag pentru administraţie publică locală, juridică, protecţie socială,
apărarea drepturilor omului, sănătate, învăţământ, cultură, culte, sport,
turism, agricultură şi silvicultură înregistrat cu nr.I.9/3339 din 28.09.2010;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.3a Consiliului local
Şintereag pentru urbanism, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor
publice, protecţia mediului, comunicare şi integrare europeană, înregistrat
cu nr.I.9/3340 din 28.09.2010;
În conformitate cu:
- prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr.163/2007
pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.21/2004
privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1491/2004 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile,
funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de
urgenţă;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.,,d”, alin.(6) lit.,,a” pct.8, art.45
alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.,,b”, alin.(3), alin.(5), alin.(6) şi alin.(7) din Legea
nr.215/2001, republicată – Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare,
H O T A R Ă Ş T E:
Art.1 –Se aprobă Planul de măsuri privind prevenirea şi stingerea
incendiilor la nievelul comunei Şintereag, conform anexei nr.1 care face parte
integrantă din prezenta hotarâre.
Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
primarul comunei Şintereag – domnul Ioan Bob şi domnul Cleja Dorel – Cristian –
şef serviciu voluntar.
Art.3 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin grija
secretarului comunei Şintereag, prin afişare la sediul Primăriei comunei Şintereag ,
prin publicare în Monitorul Oficial al judeţului Bistriţa – Năsăud şi pe site-ul
propriu
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică de către doamna Irimieş Adriana –
Gabriela – secretar al comunei Şintereag cu :
-

Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa – Năsăud;
primarul comunei Şintereag – domnul Ioan Bob;
domnul Cleja Dorel – Cristian – şef formaţie pompieri.
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Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi ,,pentru” din totalul de 12 consilieri locali
prezenţi.

