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HOTARAREA NR.37
                                                                     din 31.05.2018

privind aprobarea Regulilor si masurilor specifice de apărare împotriva
incendiilor corelate cu nivelul si natura riscurilor locale

ale comunei Bordei Verde

Consiliul Local al comunei Bordei Verde, judetul Braila,intrunit in
sedinta ordinara in data de 31.05.2018;

Avand in vedere:
-  referatul  de  aprobare  intocmit  de  primarul  comunei,d-nul  Rotaru

Dumitru;
- referatul de specialitate intocmit de d-nul Turbatu Emil,sef Serviciu

Voluntar pentru Situatii de Urgenta,prin care se propune necesitatea aprobarii
de catre Consiliul Local a Regulilor si masurilor specifice de aparare impotriva
incendiilor,corelate  cu  nivelul  si  natura  riscurilor  locale  pe  raza  comunei
Bordei Verde;

                   - raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local;

-  prevederile  art.  13  lit.  b  din  Legea  nr.  307/2006  privind  apararea
impotriva incendiilor, actualizata;

-  prevederile  art.  14  lit.c  din  Ordinul  Ministerului  Administratiei  si
Internelor  nr.  163/2007  privind  aprobarea  Normelor  generale  de  aparare
impotriva  incendiilor  si  Ordinul  nr.129/2016  pentru  aprobarea  Normelor
metodologice  privind  avizarea  si  autorizarea  de  securitate  la  incendiu  si
protectie civila; 

- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a pct. 8 din
Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicata  cu
modificarile si completarile ulterioare;

 În  temeiul  art.  45   alin.(1)  din  Legea  nr.  215/2001,  privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificarile  si completarile
ulterioare;       

HOTĂRĂŞTE:



Art.  1 Se  aprobă  Anexa:  Reguli  si  Masuri  specifice  de  aparare
impotriva  incendiilor  corelate  cu  nivelul  si  natura  riscurilor  locale  ale
comunei Bordei Verde,care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.    2   Serviciul  Voluntar  pentru  Situatii  de  Urgenta,va  asigura
supravegherea  respectarii  prezentei  hotarari  la  operatorii  economici  si
institutiile din subordinea Consiliului Local;

Art. 3  Prezenta hotarare se va comunica in termenul legal de catre
secretarul  comunei,Institutiei  Prefectului-judetul  Braila,Primarului
comunei,Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Braila,Comitetului Local
pentru Situatii  de Urgenta Bordei  Verde,S.V.S.U.Bordei  Verde,Institutiilor
subordonate Consiliului Local,cat si celor interesati si se va afisa la sediul
primariei.

Preşedinte de şedinţă                                                 Contrasemnează
       Bicoiu Dan                                                            Secretar comuna
                                                                                         Viorel Zodila



JUDETUL BRAILA
COMUNA BORDEI VERDE
PRIMAR

         NR._____ din________2018

                                             REFERAT DE APROBARE

Privind:aprobarea  Regulilor  si  Masurilor  specifice  de  aparare  impotriva
incendiilor corelate cu nivelul si natura riscurilor locale ale comunei Bordei
Verde;

       Rotaru Dumitru,primar in calitate de initiator al proiectului de hotarare;
       Avand in vedere referatul  de specialitate  al  d-lui  Turbatu Emil,sef
S.V.S.U.Bordei Verde;
       Tinand cont de prevederile art.13,lit.b din Legea nr.307/2006 privind
apararea  impotriva  incendiilor,prevederile  art.14,lit.c  din  Ordinul  pentru
aprobarea  Normelor  generale  de  aparare  impotriva  incendiilor  emis  de
M.A.I.;
        In temeiul prevederilor art.30,alin.1,lit.c din Legea nr.24/2000,privind
normele  de  tehnica  legislativa  pentru  elaborarea  actelor
normative,republicata  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,propun
Consiliului Local aprobarea proiectului de hotarare mai sus amintit in forma
initiata.

                                              INITIATOR PROIECT
                                                          PRIMAR
                                                    Dumitru Rotaru



JUDETUL BRAILA
COMUNA BORDEI VERDE
SERVICIUL V.S.U

NR._____din ________2018

                                    REFERAT DE SPECIALITATE

 Privind:  aprobarea  Regulilor  si  Masurilor  specifice  de  aparare
impotriva incendiilor corelate cu nivelul si  natura riscurilor locale ale
comunei Bordei Verde;

         Turbatu Emil,in calitate de sef S.V.S.U.Bordei Verde;

         Avand in vedere faptul ca la nivelul comunei activitatea de aparare
impotriva incendiilor  este  organizata de catre Consiliul  Local  si  Primar,se
impune  respectarea  unor  Reguli  si  Masuri  specifice  de  aparare  impotriva
incendiilor,corelate cu nivelul si natura riscurilor locale ale comunei Bordei
Verde;
        Aceste reguli si masuri trebuie avute in vedere de persoanele fizice si
juridice,pentru apararea impotriva incendiilor,incat sa nu primejduesca,prin
deciziile si faptele lor,viata,bunurile si mediul inconjurator;
        Tinand  cont  de  prevederile  art.14,lit.c  din  Ordinul  MAI
nr.163/2007,privind  aprobarea  Normelor  generale  de  aparare  impotriva
incendiilor,  coroborate  cu  prevederile  art.13,lit.b  din  Legea  nr.307/2006
privind  aprobarea  impotriva  incendiilor,actualizata,propun  initierea  unui
proiect  de hotarare  in  acest  sens  si  supunerea  sa  spre  aprobare  organului
deliberativ.

                                                   SEF S.V.S.U.
                                                   Turbatu Emil



ROMANIA
JUDETUL BRAILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO SOCIALE A 
COMUNEI,BUGET FINANTE,ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 
AL COMUNEI,AGRICULTURA,GOSPODARIRE COMUNALA,PROTECTIA 
MEDIULUI SERVICII SI CONTROL

COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA,JURIDICA,APARAREA 
ORDINII SI LINISTII PUBLICE,A DREPTURILOR CETATENILOR

NR. ____ din ________.2018

                                                         RAPORT DE AVIZARE

 Privind  :  la  proiectul  de  hotarare  privind  :  aprobarea  Regulilor  si
Masurilor specifice de aparare impotriva incendiilor corelate cu nivelul
si natura riscurilor locale ale comunei Bordei Verde;

                      Comisiile mai sus amintite,intrunite in sedinta de lucru au ,luat in discutie Proiectul
de hotarare amintit mai sus insotit de referatul de aprobare  al  Primarului comunei , referatul de 
specialitate al serviciului voluntar pentru situatii de urgenta;
                     Membrii celor doua comisii au analizat Anexa  cu Reguli si Masuri specifice de 
aparare impotriva incendiilor,corelate cu nivelul si natura riscurilor locale ale comunei Bordei 
Verde;
                     In urma analizei materialelor prezentate , membrii  comisiilor reunite avizeaza 
Fvorabil  prezentul  proiect de hotarare,  inaintand-ul  Consiliului Local in vederea discutarii si 
aprobarii.

                         PRESEDINTI 
                           Bicoiu Dan 
                           Bicoiu Adrian

                                                                                        SECRETARI  COMISII
                                                                                                Miclaru Angelica
                                                                                                Tugui Rodica
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