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PRIMĂRIA  COMUNEI  BOD 
Școlii, 139, Bod, Brașov, 507015 
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 din 16.06.2020 

 

DISPOZIȚIE nr.141 

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 4, Sectiunea 2, art 106, publicate în M.O. Nr.216/29.03.2007; 

▪ prevederile Legii nr.15/29.01.2016 privind modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru 

prevenirea și combaterea consumului produselor din tutun;                                                

▪ 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 închise de la locurile de muncă din incinta Primăriei Bod, în spațiile de depozitare , 

arhivă, caserie,  în încăperea centralei termice, la punctele de  colectare şi depozitare a deşeurilor etc, din 

cadrul instituției publice  fumatul este interzis cu desăvậrşire (conform  – Legii nr.15/2016 –art. 1). 

Art.2 În toate birourile din cadrul Primăriei Bod, fumatul este strict interzis! 

Art.3 Locurile pentru fumat, stabilite pentru personal, vor fi amenajate în exterior și vor trebui sa 

îndeplinească următoarele cerinte, astfel: 

a) să servească exclusiv fumatului; 

b) să nu fie spaţiu de trecere sau de acces în spaţii publice închise; 

c) să fie dotate cu sisteme de ventilaţie funcţionale care să asigure eliminarea fumului din  

  tutun,cu presiune negativă; 

d) să fie dotate cu scrumiere şi extinctoare şi amenajate în conformitate cu prevederile  

  legale în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor; 

e) să fie marcate la loc vizibil cu indicatoare:  «Loc pentru fumat»." 

Art.4 Pentru amenajarea şi utilizarea corespunzatoare a locurilor de fumat, se desemnează  personal cu 

atribuţii pe linia apărării împotriva incendiilor, în persoana d-nului BODEAN   GHEORGHE. 
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Art.5 În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, persoana desemnată la Art.4., va 

adopta sau va propune, după caz, măsuri pentru amenajarea şi dotarea locurilor de fumat. 

Art.6 Activitatea prestată de personalul salariat, desemnat prin prezenta Dispozitie, face parte din obligaţiile 

de serviciu. Se vor lua măsuri de completare a Fişei postului  persoanei desemnate cu atribuţiile şi obligaţiile 

cuprinse în conţinutul prezentei dispoziții, care va fi difuzată acesteia.     

   

                                  Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


