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din 27.01.2022 

 

HOTĂRÂREA nr.12 

privind aprobarea Actelor de autoritate în domeniul apărării împotriva incendiilor  

la nivelul UAT comuna Bod 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.8615/18.01.2022, inițiat de primarul comunei Bod; 

▪ Referatul de aprobare nr. 8617 din 18.01.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr. 8616 din 18.01.2022, întocmit de Ana-Maria STAN, Inspector de specialitate  

- Compartimentul Situații de Urgență; 

▪ prevederile Art. 13 din Legea nr. 307/2006 cu modificările și completările ulterioare, privind obligațiile 

consiliului local în apărarea împotriva incendiilor;  

▪ prevederile Art. 14 din O.M.A.I 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva 

incendiilor, privind actele de autoritate cu scop de apărarea împotriva incendiilor emise de consiliul 

local; 

▪ prevederile Art. 98, Alin (1), lit. d) și e) din O.M.A.I 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de 

apărare împotriva incendiilor, privind reglementarea de către consiliul local a modului de executare a 

lucrărilor cu foc deschis, descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunoștință şi păstrare 

a permisului de lucru cu foc si aprobarea unor instrucțiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru 

astfel de lucrări; 

▪ prevederile Ordinul comun al MIRA/MADR nr. 605/579/2008 pentru aprobarea Dispozițiilor generale 

de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriști, vegetație 

uscată și resturi vegetale; 

▪ prevederile art. 94, alin 1), lit. n) din  Ordonanța de Urgență nr.195/2005 privind interzicerea arderii 

miriștilor, stufului, tufărișurilor sau vegetației ierboase fără acceptul autorității competente pentru 

protecția mediului și fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de 

urgență; 

▪ prevederile art. 106 din O.M.A.I 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva 

incendiilor, privind reglementarea fumatului din punct de vedere a prevenirii incendiilor; 

▪ prevederile Art. 3 din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului 

produselor din tutun, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(7) lit.b) și art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Consiliul Local al comunei Bod aprobă Regulamentul privind măsurile de utilizare a focului deschis – 

conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
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ART.2 Consiliul Local al comunei Bod aprobă „Măsurile și regulile pentru prevenirea producerii situațiilor de 

urgență generate de arderea miriștilor, vegetației uscate și resturilor vegetale” – conform Anexei 2, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

ART.3 Consiliul Local al comunei Bod aprobă „Reglementarea fumatului pe teritoriu UAT Bod” – conform 

Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

ART.4 Consiliul Local al comunei Bod aprobă „Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor” și „Reguli 

și dispoziții de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public și privat pe raza UAT comuna Bod”– 

conform Anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

ART.5 Consiliul Local al comunei Bod aprobă „Raport de evaluare semestrială privind capacitatea de apărare 

împotriva incendiilor” – conform Anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

ART.6 Consiliul Local al comunei Bod aprobă „Măsurile de optimizare a capacității de apărare împotriva 

incendiilor” - conform Anexei 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

ART.7 Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

 

                                                                                                                                       Vizat pentru legalitate,             

Președinte de ședință,              Secretar general UAT, 

Gheorghe BODEAN               Daniela-Laura AXENIE 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi pentru   din totalul de 15 consilieri prezenți. 


