
R O M Â N I A 

JUDEȚUL TELEORMAN 

COMUNA SCRIOAȘTEA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R  E  

 

privind : adoptarea unor măsuri de optimizare a capacităţii de apărare împotriva  

       incendiilor pe teritoriul comunei Scrioaștea, județul Teleorman . 

 
Consiliul Local al comunei Scrioaștea, județul Teleorman, convocat în ședință 

ordinară în data de 22 ianuarie 2021,  

Având în vedere : 

 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Scrioaștea, înregistrat sub nr.162 

/12.01.2021 ;  

- raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 163 /14.01.2021 ; 

- raportul comisiei de specialitate pe domeniul de activitate a Consiliului Local al 

comunei Scrioaștea; 

- prevederile art.13 lit.b) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 

actualizată ; 

- prevederile O.M.A.I. nr.89 din 18 iunie 2013 privind aprobarea Regulamentului de 

planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de 

urgență executate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile 

subordonate ; 

- prevederile art.14 lit.c) din Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 

163/2007 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor ;  

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative; 

- prevederile art.129 alin.(7) lit.h) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.5 lit.”ee”, art.106 alin.(1), art.129 alin.(1) și (2), art.139 

alin.(1) și ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 Se aprobă următoarele măsuri de optimizare a capacităţii de apărare 

împotriva incendiilor pe teritoriul comunei Scrioaștea, județul Teleorman : 

a) Instituierea regulilor și măsurilor specifice corelate cu nivelul și natura 

riscurilor locale, cum ar fi ”Lucrul cu foc deschis, intervenția în cazul 

producerii de cutremure; intervenția la inundații, înzăpeziri și alte frnomene 

meteorologice periculoase .” 

Termen  : permanent  

Răspunde  : Consiliul Local    

b) Verificarea mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor de la obiectivele ce 

aparţin Consiliului Local al comunei Scrioaștea . 

Termen : permanent     



Răspunde  : conducerea instituțiilor subordonate Consiliului Local al  

            comunei Scrioaștea, cadrul tehnic PSI al fiecarei institutii. 

c) Verificarea instalaţiilor utilitare (electrice, sanitare, termice, etc.) de către 

persoane fizice/juridice autorizate, la obiectivele ce aparţin Consiliului Local al 

comunei Scrioaștea . 

Termen  : permanent    

Răspunde  : conducerea instituțiilor subordonate Consiliului Local al  

  comunei Scrioaștea, cadrul tehnic P.S.I. al fiecarei instituții . 

d) Verificarea întocmirii organizarii apărării împotriva incendiilor la locul de 

muncă și a planurilor de evacuare a persoanelor în caz de incendiu . 

Termen  : permanent. 

Răspunde  : cadrul tehnic P.S.I. al fiecarei institutii. 

e) Verificarea respectării normelor de apărare împotriva incendiilor de către  

salariaţi . 

Termen  : permanent 

Răspund  : conducerea instituțiilor subordonate Consiliului Local al  

  comunei Scrioaștea, cadrul tehnic P.S.I. al fiecărei instituții . 

f) Verificarea modului de efectuare a instructajului periodic şi a consemnării 

acestuia în fişele individuale . 

Termen  :  permanent 

Răspunde  : conducerea institutiilor subordonate Consiliului Local al  

  comunei Scrioaștea, cadrul tehnic P.S.I. al fiecărei instituții . 

g) Analizează semestrial și ori de câte ori este nevoie, capacitatea de apărare a 

unității administrativ – teritoriale împotriva incendiilor și informează 

inspectoratul cu privire la măsurile stabilite pentru optimizarea acesteia . 

Termen   : semestrial 

Răspunde  : cadrul tehnic P.S.I. al fiecarei institutii. 

Art.2  Conducerea instituțiilor subordonate Consiliului Local al comunei Scrioaștea, 

cadrul tehnic cu atribuții privind apărarea împotriva incendiilor și Compartimentul Situații 

de Urgență,  vor aduce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri . 

 Art.3. Secretarul comunei Scrioaștea, județul Teleorman, va transmite prezenta 

hotărâre Instituției Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității și o va 

comunica instituțiilor și persoanelor interesate . 

 

       

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

             Sora Constantin 

          

 

 

CONTRASEMNEAZĂ,  

                   Secretar general al UAT,  

                Cernea Elena  

 

SCRIOAȘTEA 

Nr. 3 / 22.01.2021  
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi “pentru”, _-_ voturi ”împotrivă”, - 

”abţineri”, din totalul de 13 consilieri în funcţie din care 13 prezenţi . 


