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MUNICIPIUL BUZĂU 
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H O T Ă R Â R E 
 

privind aprobarea unor Acte de autoritate în domeniul apărării 
 împotriva incendiilor la nivelul UAT, Municipiul Buzău 

 
 

         Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 

Avînd în vedere: 
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 

276/CLM /17.09.2018, prin care se propune aprobarea unor Acte de autoritate în 
domeniul apărării împotriva incendiilor la nivelul UAT, Municipiul Buzău; 

- raportul nr. 26.934/17.09.2018 al Compartimentului Protecţie Civilă şi 
Situaţii de Urgenţă; 

- avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile art. 12, alin. (1), art. 13, lit. b) şi art. 27 din Legea nr. 307/2006 
privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 2, lit. a) şi art. 3 din Criteriile de stabilire a consiliilor locale 

si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic 

sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, 

aprobate prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 106/2007; 

- prevederile art. 6, alin. (1), lit. b), art. 7, alin. (1) şi art. 14, lit. b), c), d) şi h) 
din Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul 
Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 163/2007;  

- prevederile art. 36, alin. (2), lit. d), şi alin. (6), lit. a), pct. 8 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

În temeiul art. 45, alin. (1), precum şi ale art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1.- Se aprobă Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor  
la nivelul UAT- Municipiul Buzău, după cum urmează: 



- Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor, prevăzută în 
anexa nr. 1; 

- Reguli şi măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor pentru 
municipiul Buzău, prevăzute în anexa nr. 2; 

- Reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului, prevăzută în 
anexa nr. 3. 

Art. 2.– Se desemnează persoana cu responsabilităţile prevăzute în 
legislaţia specifică din domeniul apărării împotriva incendiilor, prin cumul de 
atribuţii, domnul Senchiu Ion, inspector, clasa I, grad superior din cadrul 
Serviciului Resurse Umane. 

Art.3.- Anexele 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4.- Fişa de post a persoanei desemnate la articolul 2 din prezenta 

hotărâre, va fi completată în mod corespunzător. 

Art.5.- Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Compartimentului 
Protecţie Civilă şi Situaţii de Urgenţă, va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Ionuţ – Sorin Apostu 

 
 

 

 

                                                                  CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                                  Eduard Pistol 
 

 

 

 

Buzău, 28 septembrie 2018 
Nr. 226 
 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în ședința din data de 28 septembrie 2018 cu respectarea prevederilor art. 45, 
alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și 
actualizată, cu un număr de 22 voturi pentru, 0 abțineri, și 0 voturi împotrivă, din 
numarul total de 23 consilieri locali în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință. 



 
             ROMÂNIA 
      JUDEŢUL BUZĂU 

        MUNICIPIUL BUZĂU 
            - PRIMAR - 
 Nr. 276/CLM /17.09.2018 

  

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor Acte de autoritate în domeniul 
apărării împotriva incendiilor la nivelul UAT, Municipiul Buzău 

 

 
 
Conform prevederilor art. 6, lit. b), art. 7, alin (1), art. 12, alin (1), art.13 lit. 

b) 13, lit. b) din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare, consiliul local desemnează cadrul tehnic cu 
atribuţii în domeniul PSI. Totodată, emite hotărâri, în condiţiile legii, cu privire la 
organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în unitatea administrativ-
teritorială pe care o reprezintă. 

Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor la nivelul unităţii 
administrative-teritoriale sunt prevăzute în art. 14, din Normele generale de 
apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor nr. 163/2007.  

Actele de autoritate propuse pentru aprobare, sunt prezentate în anexele 1, 
2 şi 3 la proiectul de hotărâre, iar desemnarea persoanei care să îndeplinească 
prin cumul atribuţiile privind apărarea împotriva incendiilor se va realiza în corpul 
hotărârii. 

Competenţa aprobării proiectului de hotărâre prezentat revine Consiliului 

local al municipiului Buzău, în baza dispoziţiilor art. 36, alin (2), lit. d), şi alin. (6), 

lit. a), pct. 8 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 Având în vedere cele menţionate, supun aprobării dumneavoastră proiectul 
de hotărâre în forma prezentată. 

 
PRIMAR,  

Constantin Toma 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- Compartimentul Protecţie Civilă şi Situaţii de Urgenţă - 

Nr. 26.934/17.09.2018 
 

 

         RAPORT                                                                                                                            
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor Acte de autoritate în domeniul 

apărării împotriva incendiilor la nivelul UAT, Municipiul Buzău 
 

Prin proiectul de hotărâre iniţiat de compartimentul protecţie civilă şi situaţii 
de urgenţă, se propune aprobarea unor acte de autoritate  în domeniul apărării 
împotriva incendiilor, la nivelul municipiului Buzău. 

Reglementarea juridică a prezentului proiect de hotărâre o constituie 

prevederile art. 6, lit. b), art. 7, alin (1), art. 12, alin (1), art.13 lit. b) şi art. 27 din 

Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale art. 2, lit. a) din Criteriile de stabilire a consiliilor locale 

si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic 

sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, 

aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 106/2007 şi ale art. 14, lit. b), c), d) şi h) din 

Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul M.A.I. 

nr. 163/2007.  

Conform prevederilor art. 6, lit. b), art. 7, alin (1), art. 12, alin (1), art.13 lit. 
b) 13, lit. b) din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare, consiliul local desemnează cadrul tehnic cu 
atribuţii în domeniul PSI. Totodată, emite hotărâri, în condiţiile legii, cu privire la 
organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în unitatea administrativ-
teritorială pe care o reprezintă. 

Potrivit prevederilor art. 14 lit. b), c), d) şi h)  din Normele generale de 
apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor nr. 163/2007, în cadrul actelor de autoritate privind apărarea împotriva 
incendiilor sunt cuprinse: decizia de organizarea apărării împotriva incendiilor în 
unitatea administrativ-teritorială, reguli şi măsuri specifice de apărare împotriva 
incendiilor, corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale, dispoziţia privind 
reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului şi dispoziţia de numire a 
cadrului tehnic sau a personalului cu atribuţii în domeniul apărării împotriva 
incendiilor.  

Referitor la deciziile prevăzute la art. 14 lit. a), e), f) şi g),  menţionăm 
următoarele: 



- planul de analiză şi acoperire a riscurilor pentru municipiul Buzău a fost 
întocmit şi aprobat prin HCL nr. 188/2016; 

 - celelalte acte de autoritate, respectiv cele prevăzute la art. 14, lit. e), f) şi 
g) se emit în cazul  înfiinţării şi funcţionării serviciilor voluntare de urgenţă, iar 
conform prevederilor art. 52 din legea 307/2006, în localităţile unde funcţionează 
servicii profesioniste pentru situaţii de urgenţă, acest lucru nu este obligatoriu. 

Actele de autoritate propuse pentru aprobare, sunt prezentate în anexele 1, 
2 şi 3 la proiectul de hotărâre. 
  Faţă de cele prezentate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre 

privind Acte de autoritate în domeniul apărării împotriva incendiilor  la nivelul 

UAT- Municipiul Buzău, în forma şi conţinutul redactat. 

 
Persoană cu atribuţii în domeniul 

apărării împotriva incendiilor, 
Ion Senchiu 

 


