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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.139 

privind instruirea periodică în domeniul apărarii împotriva incendiilor  

și a situațiilor de urgență    

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ prevederile 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, art.17.lit.c. și art. 97-98 și 103-105, 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 În toate spaţiile din cadrul  instituției publice  respectiv  birouri , spații de  depozitare, instalaţii  

tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, staţii şi posturi de transformare, centrală termică, alte spaţii 

tehnice, la punctele de colectare şi depozitare a deşeurilor de hârtie, arhiva , caserie , etc, este interzisă 

utilizarea focului deschis, precum şi efectuarea lucrărilor cu foc deschis ca: suduri, tăieri, lipiri, topiri 

etc. 

Art.2 În caz de necesitate, cauzate de avarii ale unor instalaţii, defecţiuni, schimbări de configuraţie ale unor 

amplasamente, se pot efectua lucrările prevăzute la art. 1 numai după ce s-au luat măsuri pentru: evacuarea 

persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, aerisirea sau 

ventilarea spaţiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare şi stingere a incendiilor. 

Art.3 Lucrările menţionate la Art. 1., se execută pe baza Permisului de lucru cu foc deschis, al cărui model 

prezentat în Anexa 4, la normele generale se află anexat la prezenta Dispoziție. Permisul de lucru cu foc 

deschis este valabil o singură zi. 

Art.4 Prin prezenta decizie, pentru emiterea permiselor de lucru cu foc deschis în conformitate cu 

prevederile art.98 din Normele Generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu O.M AI. Nr. 163 / 28 

feb. 2007, în Anexa 1 la prezenta decizie, sunt nominalizate persoanele societăţii care au dreptul să emită 

Permisul de lucru cu foc deschis; 
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Art.5 Descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunoştinţă şi păstrare a permisului de lucru cu 

foc, este prezentată în Anexa nr. 2 la prezenta Dispoziție. 

Art.6 Instrucţiunile specifice de prevenire a incendiilor, pentru astfel de lucrări, sunt prezentate în Anexa 

nr.3. Aceste instrucţiuni sunt ţinute de executant asupra sa şi vor fi prelucrate cu acesta înainte de începerea 

lucrării. Pentru prelucrarea instrucţiunilor specifice cu executantul, şefii sectoarelor de activitate  în care se 

execută lucrările cu foc deschis, au obligaţia să asigure măsuri pentru pregătirea lucrării, instruire 

personalului de execuţie, control şi supraveghere. 

Art.7 Pentru supravegherea executării lucrărilor din punct de vedere al apărării împotriva incendiilor, şeful 

sectorului de activitate în care se execută lucrările cu foc deschis va nominaliza o persoană care va 

supraveghea modul de executare a măsurilor de pregătire a locului şi controlul locului după terminarea 

lucrării. 

Art.8 Anexele nr.1, nr.2., nr.3, şi nr.4 fac parte integrantă din prezenta Dispoziție. 

Art.9 Activitatea prestată de personalul salariat, desemnat prin prezenta decizie, face parte din obligaţiile 

de serviciu. Se vor lua măsuri de completare a Fişei postului persoanelor desemnate în Anexa 1 şi 4 cu 

atribuţiile şi obligaţiile cuprinse în Anexele 2 şi 3 ale prezentei Dispoziții care va fi difuzată tuturor celor  

nominalizaţi. 

 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


