
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PREUTEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARÂRE 

privind numirea cadrului tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor a  
Comunei Preutești 

 
 
Consiliul local al comunei Preutești,  având în vedere: 
- Referatul de aprobare al primarului  comunei Preutesti înregistrat sub nr.11061 din 8.02.2021; 
- Raportul Compartimentului Serviciu Voluntar Situații de Urgență  înregistrat sub  nr.11066  din 10.02.2021; 
-  Avizul Comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor înregistrat  sub  nr.11083 din 23.02.2021; 
Având în vedere art. 12 alin. (1) din Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată,  
art.3 din  Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr 106 din 9 ianuarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de 
stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau 
personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi art.14 lit. (h) din Ordinul ministrului 
administraţiei şi internelor nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare impotriva 
incendiilor. 
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit d) și alin.(7) lit.h) din OUG nr.57/2019 pivind Codul administrativ, 
modificările si completările ulterioare,  
În baza prevederilor art.196 alin.(1) lit. a)  din OUG nr.57/2019 pivind Codul administrativ, modificările si 
completările ulterioare,  

 
 

 HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. (1)  Începând cu data prezentei hotărâri  cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor 
este desemnat d-l Gheorghe Dorin, viceprimarul comunei Preutești. 
(2)  Activitatea se desfăşoară prin cumul de funcţii. 
Art.2. Atribuţiile cadrului tehnic pe linia apărării împotriva incendiilor sunt cele prevăzute în Anexă care este parte 
integrantă a acestei hotărâri. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Preuteşti,  primarului 
comunei Preuteşti și Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava şi persoanei desemnate. 
 

 
Preşedinte de şedinţa, 

     Cerbu Silvia         
        Contrasemnează : 

                          Secretar general comuna Preutești  
                                        Iațcu Emilia  
 Preutești, 23.02.2021 
 Nr.9 
     
 



    
 
 
 
  Anexa la HCL nr.9  din 23.10.2021 
 
 
 

ATRIBUŢIILE CADRULUI TEHNIC 
 

1. Participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la nivelul unităţii 
administrativ teritoriale, instituţiei sau operatorului economic; 

2. Controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific; 
3. Propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activităţii de apărare împotriva 

incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie 
specifice; 

4. Îndrumă şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor şi analizează respectarea încadrării în 
criteriile de constituire a serviciilor de urgenţă voluntare sau private, după caz, în unităţile şi instituţiile din 
care fac/face parte; 

5. Prezintă conducerii unităţii administrativ teritoriale, semestrial sau ori de câte ori situaţia impune, raportul 
de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor; 

6. Răspunde de pregătirea serviciului de urgenţă voluntar sau privat, după caz, precum şi de participarea 
acestuia la concursurile profesionale; 

7. Acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate centrelor operative pentru situaţii de urgenţă în 
îndeplinirea atribuţiilor. 

8.  Păstrează documentele compartimentului pentru situatii de urgenţă, plan de măsuri, plan de interventie, 
procese verbale de control ale organelor de specialitate si cele prorpii, hotarari, ordine, decizii si programe 
de măsuri, tematici de instruire P.S.I. si grafice de executie, copii dupa organizarea pe locurile de munca; 

9.  Ţine evidenta corespondenţei referitoare la apărare împotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ 
teritoriale si urmareste rezolvarea acesteia; 

10.  Urmăreşte stadiul realizarii in termen a măsurilor din planul de măsuri  acordând asistenţă tehnică de 
specialitate in realizarea acestora şi informeaza conducerea unităţii administrativ teritoriale la nevoie 
pentru a dispune in consecinta;   

11.  Emite, in baza ordinului primarului, permisul de lucru cu focul, asigură instruirea specifica a personalului 
care lucreaza cu foc si verifică in teren respectarea normelor si măsurilor de prevenire si stingere a 
incendiilor; 

12.  Informeaza periodic consiliul local şi primarul despre stadiul activitatii de prevenire si stingere a 
incendiilor în cadrul unităţii administrativ- teritoriale; 

        
 

 
                          Primar, 
                         Vasiliu Ion 


