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 Nr. 15604 din 12.05.2021 

 

Primarul comunei Bod, județul Brașov 

In conformitate cu art.136 alin(8) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Bod următorul: 

 

PROIECT de HOTĂRÂRE 

privind instituirea regulilor si masurilor de apărare împotriva incendiilor in comuna Bod  

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr.15606/12.05.2021, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.15605/12.05.2021, întocmit de Bogdan-Florian PLEȘEA, Viceprimar; 

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

cu modificările ulterioare , publicată în Monitorul Oficial nr. 663/21.07.2006; 

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

prevederilor Legii 319/2006, Secțiunea 1, art.5., Secțiunea 2, art.17, Secțiunea 3. art.14-16, 

art.17.lit.c., art. 97-98, 103-105, cap.4. Secțiunea 1 art. 86-87 , Secțiunea 2 .art.106, publicate în 

M.O. Nr. 216/29.03.2007; 

▪ În temeiul art.37 din Legea nr. 481/2004 privind protecția  civilă; 

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

prevenirea și combaterea consumului produselor din tutun; 

▪ În temeiul art. 2-4 din Ordinul nr. 712/ 2005 modificat cu O.M..A.I. nr. 786/2005  privind instruirea 

în domeniul situațiilor de urgență;                         

▪ Prevederile Legii  nr. 53/2003, Statutul de organizare și funcționare a instituției publice;       

În temeiul prevederilor art.129 alin.(7) lit. h), art.139 și art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Consiliul Local al comunei Bod aprobă instituirea regulilor si masurilor de apărare împotriva incendiilor 

în comuna Bod , conform ANEXEI, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

 

Inițiator,                     Vizat pentru legalitate, 

Primarul comunei Bod,                  Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


