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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar – Primar 

1 exemplar – Dosar organizare privind apărarea împotriva incendiilor  
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Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 

nr.679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți 

exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei 

comunei Bod. 
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 din 16.06.2020 

 

DISPOZIȚIE nr.142 

privind instruirea periodică în domeniul apărării 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, 2006  Cap 1., Sectiunea 2, art.17, 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 decizie stabilesc unele reguli şi măsuri pentru sezonul rece, precum şi pentru perioadele 

caniculare şi secetoase ale anului. Regulile şi măsurile speciale menţionate la Alin. 1 sunt stabilite în Anexa 

1 care face parte integrantă din  prezenta Dispozitie . 

Art.2 Pentru ducerea la îndeplinire a regulilor şi a măsurilor speciale, pe timpul sezonului rece, precum şi 

pentru perioadele caniculare şi secetoase este desemnat personal cu atribuţii pe linia sănătăţii şi securităţii 

în muncă şi apărării împotriva incendiilor, în persoana d-nului BODEAN – GHEORGHE. 

Art.3 Se vor lua măsuri de completare a Fişei Postului persoanei desemnate cu atribuţiile şi obligaţiile 

cuprinse în Anexa 1 a prezentei Dispoziții care va fi difuzată acesteia. 

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Dispoziții, se însărcinează persoana desemnată la Art. 2, precum 

şi toate persoanele salariate, care răspund potrivit prevederilor legale, de îndeplinirea obligaţiilor ce le revin, 

conform Anexei 1. 

                                  Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


