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PRIMĂRIA  COMUNEI  BOD 
Școlii, 139, Bod, Brașov, 507015 

tel: +40 268283099   fax: +40 268283190 

contact@primariabod.ro      www.primariabod.ro  

 

 din 16.06.2020 

 

DISPOZIȚIE nr.138 

privind instruirea periodică în domeniul apărarii împotriva incendiilor  

și a situațiilor de urgență    

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ prevederile  art.12.alin.1. și art.19  din Legea 307/2.07.2006, privind apărarea împotriva incendiilor - 

c.m.u., publicată în M.O. nr. 663/21.07.2006; 

▪ prevederilor O.M.A.I.163/ 28.02.2007 pentru aprobarea normelor Metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii 319/2006, Sectiunea 1, art.5. și  Secțiunea 3. art.14-16, publicate în M.O. Nr. 

216/29.03.2007;                                                 

▪ prevederile Legii  nr.53/2003; 

▪ Statutul de organizare și funcționare a instituției publice. 

 În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit .b) și art.199 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ: 

 

DISPUNE: 

 

Art.1 Prin prezenta Dispoziție stabilesc responsabilităţile şi modul de organizare a activităţii privind apărarea 

împotriva incendiilor în cadrul Primăriei Bod. 

Art.2 Pentru punerea în aplicare, controlul şi suprevegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la 

nivelul societăţii se numeşte personal cu atribuţii pe linia apărării împotriva incendiilor, în persoana d-nului 

BODEAN – GHEORGHE, subordonat în mod direct şi nemijlocit, primarului comunei Bod. 

Art.3 Prin prezenta Dispoziție se constituie o echipă de primă intervenţie, organizată pentru stingerea 

eventualelor începuturi de incendiu, izbucnite în cadrul Primăriei Bod. Echipa de primă intevenţie pentru 

stingerea începuturilor de incendiu este subordonată  persoanei cu atribuţii în acest sens, desemnată la 

art.2 din prezenta dispoziție şi este compusă din următoarele persoane, nominalizate, după cum urmează: 

 

Nr.crt. Numele si prenumele Funcția în echipă 

1. ARSENE  SERGIU  Conduce intervenţia 

2. BODEAN  GHEORGHE  Conduce intervenţia 

3. AXENIE LAURA  DANIELA  Anunţă incendiul 

4. BODEAN  -UJFALVI  ANCA  Alarmează personalul 

5. GORGAN  FLAVIUS  Intrerupe curentul 
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Art.4 Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta Dispoziție. 

Art.5 Prezenta  dispoziție  vor fi duse la îndeplinire de persoanele desemnate în cuprinsul acesteia. 

Art.6 Activitatea prestată de personalul salariat din componenţa structurilor de apărare împotriva 

incendiilor, stabilite prin prezenta decizie, face parte din obligaţiile de serviciu. Persoana cu atribuţii de 

personal şi resurse umane va completa fişele posturilor persoanelor desemnate cu atribuţiile prevăzute în 

Anexa 1, şi va difuza prezenta Dispoziție persoanelor nominalizate din cadrul societăţii.    

Art.7 Organizarea echipei de intervenţie pe schimburi şi funcţii în cadrul acesteia se va face de către  

personalul cu atribuţii pe linia apărării împotriva incendiilor, cu acceptul  primarului comunei.  

  

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 

6. POROJNICU  ION  Întrerupe gazul 

7. BOTORAN  DANIEL   Mânuieşte stingătorul 

8. GORGAN  FLAVIUS  Mânuieşte stingătorul 

9. POROJNICU  ION  Mânuieşte stingătorul 

10. MARMANDIU RAZVAN  Mânuieşte stingătorul 

11. SIMA  VASILE COZMIN  Mânuieşte hidrantul  

12. COMAN  DAN  Mânuieşte hidrantul  

13.  POLGAR  TIBERIU  Mânuieşte hidrantul  

14.  BĂLĂȘOIU  ION  Mânuieşte hidrantul  

15.  ANCU  ANTONELA GEORGETA  Evacuează persoane 

16.  SILEANU  GABRIELA  Evacuează persoane 

17. NEGURĂ  ELENA  Evacuează  persoane  

18.  FODOR ELENA  MARIA  Evacuează bunuri 

19.  TOMA ROXANA  IOANA  Evacuează bunuri 

20.  LAZĂR  GHEORGHE PAUL  Evacuează bunuri 

21.  DOBRE GEORGETA IOANA  Evacuează bunuri 


